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Una família, de visita a Pujalt. Foto: Maria Rosa Vila (Agència de Turisme de Catalunya).
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Segons les últimes dades que es dispo-
sen, de l’any 2012, l’Anoia va registrar 
47.200 visites turístiques en hotels i ca-
ses rurals, xifres que, segons els experts, 
es podrien compartir perfectament per a 
l’any passat. Un 57% dels visitants ja ha-
via vingut en alguna ocasió anterior a la 
comarca, i, la gran majoria, s’acostaven a 
l’Anoia per vacances i oci. Gairebé quatre 
de cada deu visites eren per passar-hi el 
dia, però la majoria feien nit... Ara la Di-
putació ha elaborat un estudi que permet 
a les empreses i possibles inversors dis-
posar d’uns indicadors fiables per conèi-
xer el perfil dels nostres visitants. 
Moltes vegades s’ha anunciat que l’Ano-
ia també té atractiu turístic. Les activitats 
esportives a l’aire lliure ja fa temps que 
tenen un nínxol de mercat, especialment 
a l’Alta Anoia, però també a l’entorn de la 
Conca d’Òdena. Els bonics paisatges de 
l’Anoia rural han captivat molta gent de 
l’àrea metropolitana, i, més recentment, 
el shooping genera un escenari a tenir 
molt en compte, que hauria de ser capaç 
per sí sol de generar iniciatives que tin-
guin un retorn econòmic, aprofitant els 
milers de visitants que arriben a la capital 
de la comarca desitjosos de trobar bones 
ofertes de moda.

Hi ha aspectes de l’enquesta, però, que 
ens mostren els elements a millorar. No 
ens sorprenen defectes “clàssics” del 
nostre territori, com la senyalització, els 
accessos o el transport públic. Malgrat 
les inversions realitzades fa anys i gau-
dir d’una autovia lliure de peatge que ens 
connecta amb Barcelona i Lleida, encara 
hi ha mancances evidents com l’inexis-
tència d’un transport públic que aprofiti 
la rapidesa de l’Eix Diagonal per apro-
par-nos millor amb Manresa o Vilafranca, 
i que facilitaria l’accés de nous visitants 
de les poblacions més properes. Ens dol, 
però, que una de les notes baixes dels 
turistes respecte l’Anoia sigui pel comerç 
local. Tampoc és una mala nota, però 
alguna cosa no s’ha entés bé i està clar 
que, vist això, cal posar-se a treballar. Si 
els turistes vénen aquí pel shopping, i en 
canvi posen una nota de les baixetes al 
comerç, vol dir que encara queda camí 
per fer. 
Aprofitem els senyals per guiar-nos millor 
cap a l’exceŀlència. Hi sortirem guanyant.

Un sector 
interessant

Agrupament Escolta de Vallbona d’Anoia
L’Agrupament Josep Masclans, el Cau de Vallbona d’Anoia, co-
mença demà dissabte la celebració dels seus 40 anys. Sembla 
que fos ahir que aquesta entitat, de la mà de mossèn Isidre Gras, 
va iniciar les seves passes per dotar al poble d’una oferta de 
lleure i de formació per als seus infants i joves, en l’ambient cata-
lanista, cristià, educatiu i saludable que sempre ha caracteritzat 
el moviment escolta. Enhorabona i per molts anys més!

José Ignacio Wert, ministre de cultura, no va assistir 
a l’entrega de premis Goya del cinema espanyol. Es 
va estalviar les crítiques i haver de posar bona cara, 
però va donar una nova “empenta” al ja malmès sec-
tor. A més de coincidir amb les dates del Berlinale -un 
dels actes més importants pel cinema- fan palès el 
divorci entre govern i artistes. País...

Erwin Rauhe, conseller delegat de BASF pel sud 
d’Europa i un dels signant de la Declaració de Bar-
celona, diu que ho va fer a títol personal. El manifest 
adverteix dels “perills del sobiranisme” però “Com a 
empresa respectarem les decisions que es prendran, 
les que es prenguin democràticament. Fa 40 anys 
que som a Catalunya, hi tenim la planta més gran del 
sud d’Europa i si hi seguim és perquè hi estem bé”.

Antoni Oliu, president del Banc de Sabadell, assegu-
ra que no hi haurà procés de secessió i Joan Rosell, 
president de la CEOE, es fa representant dels cata-
lans espanyols i diu que “ningú ens treurà de casa”. 

Josep Anglada, ha estat descavalcat de PxC i qui 
mana ara és el secretari general l’anoienc Robert Her-
rando.

L’oenagé Prodein ha difós un vídeo on es veu com 
una embarcació de vigilància remolca una embarca-
ció d’immigrant que deixa a les proximitats del port 
marroquí de Beni Enzar. I el govern de l’estat ha fet un 
comunicat dient que els fets van passar el 5 d’agost i 
que es va tractar d’un rescat i que no es pot parlar de 
deportació il·legal, ja que “en cap moment aquestes 
persones van estar en aigües espanyoles”. 
Per això Cecilia Malmström, comissària d’interior, s’ha 
declarat “molt preocupada pel fet que la policia fronte-
rera espanyola utilitzi bales de goma per dissuadir els 
immigrants a Ceuta”. 

Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, va con-
firmar al Congrés que la Guàrdia Civil destacada a 
Ceuta va disparar material antiavalots a l’aigua durant 
l’intent d’entrada a Espanya d’un grup d’immigrants 
en què van morir almenys 12 persones, però ha asse-
gurat que “no hi ha relació causa efecte” entre aques-
ta pràctica i les morts que van ser per ofegament.

34 jutges i magistrats, han defensat la legalitat del dret 
a decidir “que és legal dins de la Carta Magna, el marc 
internacional i des d’una perspectiva dinàmica, viva i 

no sacramental”. Entre els signants hi ha Santi Vidal, 
Josep Niubó, Joan Francesc Uría, Juli Solaz, Car-
men Sánchez-Albornoz, Montserrat Comas d’Ar-
gemir, Josep Maria Miquel Porres, Míriam de Rosa 
Palacio i Josep Maria Pijuan.

Per això El col·lectiu Manos Límpias, ja els ha posat 
una querella.

Artur Mas, president de la Generalitat, ha demanat 
a prop de 150 empresaris rellevants del país que “no 
passin de la política” i que s’impliquin en la consecu-
ció d’un dels grans objectius que té Catalunya “Ho 
hem de fer junts. Els grans objectius de país els hem 
de defensar, conduir i dirigir tots junts”. 

Adela Asúa vicepresidenta del Tribunal Constitucio-
nal (TC) ha redactat un esborrany que ha sotmès a la 
consideració de la resta de magistrat on proposa la no 
admissió del recurs presentat pel Govern del PP con-
tra la declaració de sobirania aprovada pel Parlament 
de Catalunya el 23 de gener del 2013. No obstant, 
aquest primer text no compta amb els vots suficients 
per ser aprovat i serà refet per un que dirà exactament 
el contrari. 

Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta del go-
vern, ha estat taxativa “S’ha d’anul·lar”. Algú encara 
creu en això de la separació dels poders de l’estat?

I el diari ‘La Razón’ amb grans titulars diu que “La 
jutgessa del TC que avala la declaració sobiranista va 
legalitzar Bildu i Sortu”. Tot s’hi val. Es ressuscita l’eix 
del mal. 

Joan Font, president de la xarxa de supermercats 
Bon Preu, s’ha mostrat convençut que els poders fi-
nancers i econòmics s’afegiran al procés d’indepen-
dència quan vegin que ja és imparable, inclosa Cai-
xabank, Banc Sabadell i fins i tot l’ex ministre Josep 
Piqué, “que ens dirà que ell ja era independentista des 
de jove”. I va afegir “La Caixa és una gran institució, 
però aquí no hem de fer el que vulgui La Caixa” Està 
convençut que “els empresaris sobiranistes som ma-
joria, encara que haurien de sortir més en els mitjans 
i no deixar el discurs en mans d’uns pocs, com el pre-
sident de la CEOE, Joan Rosell que d’empresari, no 
en té res”.

 Ens dol, però, que una de les 
notes baixes dels turistes respec-
te l’Anoia sigui pel comerç local.  
Tampoc és una mala nota, però 

alguna cosa no s’ha entés bé i està 
clar que cal posar-se a treballar
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Les administracions públiques, Estat, Generalitat i 
ajuntaments, han incrementat el nombre de sanci-
ons imposades als conductors. Hi ha estadístiques 
que parlen d’un creixement del 40% en el nombre 
i/o import de les multes durant els darrers dos anys.
Calculo que l’increment té a veure amb les neces-
sitats recaptadores de les administracions que han 
de rebaixar el seu deute public. També vull pensar 
que incrementant les multes de trànsit, millora la 
seguretat i es redueixen els accidents. Per tant l’in-
crement no em sembla bé ni malament. En tot cas 
fa que a la carretera estigui més atent als senyals 
de trànsit i moderi la velocitat.
Els ajuntaments, amb l’increment de la recaptació 
per sancions, milloren les finances municipals a 
base, principalment, de les multes per aparcament i 
per recaptació de zones blaves. Això però està ge-
nerant un efecte molt negatiu al comerç de proximi-
tat. He parlat del tema amb diversos comerciants 
d’Igualada que, sense autoritzar-me a revelar les 
fonts, m’han dit que la major pressió dels agents de 
la policia urbana i dels vigilants de les zones blaves 
“retreu la presència de compradors als nostres es-
tabliments”.
Diuen els comerciants, especialment les botigues 
de roba, que molt sovint els clients acaben marxant 
abans de decidir-se per la compra, perquè s’han 
excedit en el temps del tiquet de la zona blava i te-
nen por que els clavin una multa per aquest motiu. 
Els ciutadans d’Igualada, que anys enrere agafà-
vem el cotxe fins i tot per anar a la cantonada, ens 
hem acostumat a anar a comprar caminant. La ciu-
tat però s’ha obert a compradors d’altres ciutats i 
per arribar a Igualada necessiten, sí o sí, el cotxe.
No hi ha res a dir dels agents de la Policia Local o 
dels vigilants de les zones blaves, que fan la seva 
feina de la millor manera possible. Qui hauria de 
pensar en relaxar la pressió o rebaixar els cost de 
l’aparcament al centre, és l’ajuntament. No tinc dub-
te que amb l’increment de recaptació, milloren les 
finances municipals, però a canvi espatllen el calaix 
del comerç. 
No cal que passi llista del cúmul d’establiments i 
serveis que s’han perdut a Igualada. Tampoc cal 
que recordi que si aparquem el cotxe en una gran 
àrea comercial podrem passar tanta estona com 
vulguem a les botigues, sense multes ni tiquets de 
pàrquing, però les grans àrees comercials no són 
comerç de proximitat ni fan ciutat. Els regidors de 
Promoció Econòmica que hi ha a la comarca, es 
passen el temps pensant en campanyes de millora 
de l’activitat comercial local, sense que la seva tas-
ca es vegi desbordada per l’èxit.
Sovint el millor ajut que es pot fer a un sector econò-
mic, el comerç per exemple, no és subvencionar-lo 
o muntar-li campanyes de suport. El millor que es 
pot fer és facilitar les coses, ja sigui reduint taxes 
com estalviant molèsties als seus clients. 

Multes

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

L’elefant del circ. Una vegada va néixer 
un petit elefant en un circ. Ningú s’havia adonat 
que la seva mare estava en estat, però el naixe-
ment va ser motiu d’alegria per a tothom. Aviat va 
valer-se per sí mateix. Per la seva mida i la seva 
força maldestre, per allà on passava hi havia una 
trencadissa. El director del circ, cansat de tanta 
destrossa li va posar una cadena a una pota i la va 
clavar al terra. I si feia força per deslliurar-se, l’en-
sinistrador el pegava i el punxava fins que s’esta-
va quiet. Així va aprendre a creure. Van passar els 
anys i l’argolla seguia sent la forma de controlar a 
l’elefant, que ara era ja un gegant. Però ell no feia 
res per escapar-se. 
   Però un dia un nen li va preguntar perquè esta-
va allà tan quiet. “Estic encadenat”. I el nen li va 
dir que amb la seva força allò no el podia deturar. 
Astorat va adonar-se que tenia raó. Avergonyit per 
no haver-se’n adonat abans li va dir a se mare 
“arrencaré la cadena i me n’aniré”. Però ella li va 
recordar que no podia anar pel carrer dels homes. 
“Has d’esperar el moment per fer-ho”. I quan el 
circ es va plantar a la vora de la sabana, va ar-
rencar la cadena, va guanyar-se la llibertat i es va 
integrar en el món on altres elefants vivien en pau 
i no eren esclaus al servei de cap ensinistrador, ni 
havien de treballar per fer ric als amos de cap es-
pectacle, ni contents als espectadors que anaven 
a veure’l. 
   Costa saber avaluar els fets. Tenir consciència 
del que significa haver nascut en unes condici-
ons i trobar la manera de canviar-les. Tothom fa 
la seva vida. Res està escrit. Però molts només 
veuen la cadena i es conformen amb el menjar 
que els donen. “Ves a saber si encara anirem pitjor 
i ens pegaran i faran servir la punxa”. Cal saber 
trobar el moment per fer valer la força que tothom 
té. No deixar que els altres els esclavitzin, ressal-
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tant només el que consideren els seus defectes. 
“Ets gran, i tot ho trenques” Dins del circ l’elefant 
no era més que una atracció. Una bèstia per tre-
ballar. Però a la sabana és un animal respectable 
i poderós. 
   Tothom té les seves qualitats que pot fer valer 
en l’entorn adequat. Tothom ha d’aprofundir en la 
seva autoestima que es necessita per sentir-se 
capaç de fer el que ha de fer. Les pitjors cadenes 
que tothom arrossega estan en el seu cervell. La 
por és una d’elles. Aquella que es va inculcar de 
petit i que no es deixa de gran. I trencar-les no és 
enfrontar-se amb aquell entorn que ha creat els 
mecanismes esclavitzants, sinó saber ser un ma-
teix. I aquesta lluita per l’afirmació és una tasca 
individual i també col·lectiva. Important per a les 
persones i per als pobles. I s’ha de saber actuar 
amb intel·ligència per aconseguir els objectius de 
viure amb pau i llibertat amb si mateix i amb rela-
ció a tot el que ens envolta. 
   Massa sovint només valorem una part del pro-
blema. Està clar que l’elefant sempre va tenir la 
possibilitat de deslliurar-se. També quan era petit. 
Però tenia por al càstig i al desconegut. La cadena 
era el símbol de la seva submissió. I si no creia 
li feien mal. I això gravat a l’inconscient és molt 
més fort que qualsevol lligam. Va saber escoltar 
els consells de la seva mare. S’havia d’aprofitar el 
moment adequat. Trobar el terreny dels elefants 
i deixar el territori dels humans. A la sabana els 
homes no són gran cosa. Allà els paquiderms són 
poderosos. I lliures. Viuen en el seu hàbitat on 
també hi viuen altres animals, que els respecten. 
Ningú és menys que cap altre per poderosa que 
sigui la seva posició. Perquè la grandesa està dins 
de cadascú i tothom té alguna cosa que oferir i per 
la que lluitar.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no

INSTAL·LACIONS R. CARVAJAL
Tel. 629 323 438 rupertcarvajal@terra.com

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

ANGLÈS
Gairebé totes les empreses 
que fan anglès, el fan amb 

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 15/02/2014

17-18-22-41-42-47
Complementari: 40
Reintegrament: 1

· Dimecres 19/02/2014
11-16-17-23-38-39
Complementari: 24
Reintegrament: 2

TRIO
· Dijous 13                  504  
· Divendres 14          026
· Dissabte 15     758
· Diumenge 16          289
· Dilluns 17               615
· Dimarts 18       751
· Dimecres 19      468

ONCE
· Dijous 13              24178
· Divendres 14       19339
· Dissabte 15    95712
· Diumenge 16       75609
· Dilluns 17             09787
· Dimarts 18    62458
· Dimecres 19    15691

· Dijous 13   1-15-18-34-45-46   C: 20  R: 7
· Dissabte 15   17-31-35-36-48-49  C: 21   R: 5

· Diumenge 16   11-41-42-48-53  Núm. clau: 4 

· Dimarts 18   23-26-36-37-49  Estrellas: 6/7

FEBRER
21: Pere Damià; Claudi; Dositeu. 
22: Margarida de Cortona; Elionor o Leonor.
23: Policarp; Marta d’Astorga
24: Modest; Sergi; Primitiva; Edilbert.  
25: Cesari; Valeri.
26: Nèstor; Alexandre; Porfiri
27: Gabriel de la Dolorosa; Baldomer

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc.,  respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU 
han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU  es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la 
seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Adéu, Santi
•• JOSEP ELIAS I FARRÉ

Sabia de la teva malaltia, però no vaig 
saber quan era el teu comiat definitiu. 
Hauria volgut estar a l’hora de dir-te 
l’últim adéu.
El periodisme va fer que tinguéssim 
una bona i sincera amistat; una co-
neixença que s’anà enfortint en les 
trobades de la Festa del Cargol on 
ens feies les fotografies dels iguala-
dins: Mussons, Lloll, Armengol, Singla, 
Puiggròs, Pepita Segura i jo mateix.
Unes fotos en les que darrerament ja 
hi figuraves també tu, ja que les tirava 
el Ratera...
Recordo les moltes vegades que em 
donaves records de la meva filla Isa-
bel, que coincidíeu en viatges atzaro-
sos que fèieu amb  la Hispano.
Recordo com vas fotografiar el meu 
nét Pau, un any per la Festa Major, 
que va fer de petit diable...
Guardaré, amb especial memòria, 

el retrat que vas fer a Mn. Josep Cò-
dol  quan fou nomenant “Igualadí del 
mes”...
Recordo la primera, i única exposició 
fotogràfica que s’ha fet al Klein de la 
Rambla. Fou la que tu vas endegar, 
per iniciativa pròpia. Era en el bar on tu 
-amb el teu característic humor-, deies 
que hi tenies l’oficina... Allí havíem tin-
gut moltes xerrades i l’havíem fet petar 
comentant l’actualitat local.
Adéu, Santi - amb “i” - encara que ar-
tísticament la converties en una “y”.
Has marxat, gairebé en silenci, però 
has deixat la teva obra, tan ben con-
siderada i realitzada amb tota cura, 
per tal de donar a les teves fotos una 
qualitat i segell especial. Fotos que 
podem veure, encara en el llibre que 
féreu amb el Carles M. Balsells. Seran 
un testimoni del teu art.
Faig arribar el meu sentit condol a tots 
els teus familiars i, particularment, a la 
Jordina Sales Carbonell, a qui vaig co-
nèixer, també, per les meves tasques 

informatives.
Espero que tinguis un merescut repòs 
en el lloc de l’autèntica pau!

Recordant en Lluís
•• MARCEL·LA PRAT

Lluís, la teva absència ha deixat un 
buit que res podrà omplir-lo. No tinc 
paraules. Mai no oblidaré la teva filo-
sofia de vida ni la felicitat que em vas 
aportar els anys que vaig treballar al 
teu costat; donava gust. Sempre po-
sitiu, alegre. Treballàvem i, de cop i 
volta, deixaves anar un acudit que ens 
feia riure, ens aixecava els ànims. Tre-
ballàvem dur, formàvem un bon equip. 
Hi tornaria.
Ets de les poques persones que ha 
valgut la pena conèixer. Has contribuït, 
en part, en la meva manera de ser.
De vegades, un curt període compar-
tit amb una persona t’aporta molt més 
que estar molt de temps amb ella. Hi 
ha persones que et marquen de per 

vida. Així ha estat amb tu.
La teva vida entre nosaltres ha estat 
curta, massa curta. Però em consta 
que l’has viscuda plenament, física i 
espiritualment.
Lluís, mai t’oblidaré.
Una abraçada

Agraïment
•• FAMÍLIA TALLÓ CASTELLVÍ

En nom de la família del Salvador Talló 
Soler, que ens va deixar el passat diu-
menge 9 de febrer, volem agrair de tot 
cor, l’equip d’infermeria i zeladors de la 
3a. planta de l’Hospital d’Igualada que 
el van atendre amb la màxima profes-
sionalitat i sensibilitat humana.
També, donar les nostres sinceres i 
humils gràcies a totes les persones, 
familiars i amics, que ens van acom-
panyar fins l’últim moment i donar-nos 
suport en aquests difícil dies.
Moltes gràcies.

Dia 21: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 22: MISERACHS/ R. Nova, 1
Dia 23: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 24: ADZET./ Av. Barcelona, 9
Dia 25: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 26: MISERACHS/ R. Nova, 1
Dia 27: BAUSILI/ Born, 23

cartes al director

Un dels trets que diferencia les democràcies de les 
autocràcies és que les primeres es basen en la par-
ticipació igualitària dels membres de la comunitat, i 
això es fa mitjançant votacions, o sigui passant per 
les urnes, i el recompte de les paperetes determi-
na els representants dels guanyadors, generalment 
adscrits a partits polítics. És un sistema antic i co-
negut, mundialment acceptat i, tot i no ser perfecte 
—els estetes diuen que la perfecció no existeix— és 
el que millor funciona en els països civilitzats on im-
pera l’estat de dret. Però...
Sempre els maleïts peròs, a veure si un dia podem 
descansar, redéu! Hi ha partits i persones que no 
s’ho acaben de creure i busquen la manera de minar 
aquesta norma tan reconeguda. Val a dir que gene-
ralment són els perdedors, els que no han guanyat 
a les urnes els que sempre estan buscant la manera 
de fer-se sentir. Sense anar més lluny, a Catalunya 

Guanyar als tribunals
JOSEP M. RIBAUDÍ·    Membre de l’ANC

se’ns en prepara un nou exemple, i qui s’encarre-
garà de tocar-nos el voraviu? (redoblament de tam-
bor per donar suspens a la solució...). La Sra. Alícia 
Sánchez Camacho, sí, ho heu endevinat!
Dijous passat (aquesta columna l’escric dimarts), en 
un acte solemne de Tributs  de Catalunya, el PP ja 
va posar el crit al cel, i la noia aquesta que s’agrada 
tant i atén al nom d’Alícia ja va exigir compareixen-
ces del conseller Mas-Colell, i per què? Segons ella, 
perquè es tem que l’executiu català està preparant 
una Hisenda per recaptar i gestionar tots els impos-
tos d’una eventual Catalunya independent —així si-
gui—, i diu que això “és il·legal”, i per aquest motiu 
ja se li fan saliveres pensant que aquest fet el podrà 
impugnar als tribunals. No oblidem que amb Tributs 
de Catalunya el govern compleix el conveni signat el 
setembre del 2012 amb les diputacions provincials 
per crear un organisme de recaptació via “finestreta 

única” per acabar assumint l’eventual recaptació, li-
quidació i gestió de tots els impostos.
Així està el pati, i segurament que una vegada més 
veurem com els que no han sigut capaços de gua-
nyar a les urnes, intentaran fer-ho als tribunals: és a 
dir, embolica que fa fort i posa pals a les rodes, en-
torpeix la marxa de les coses i emboteix els tribunals 
de feina, que es veu que no en tenen prou. Gràcies, 
noia, per defensar Catalunya d’aquesta manera tan 
particular, però vés amb compte, que una gran ma-
joria de catalans ja en comencem a tenir les cantim-
plores plenes d’aquesta manera de fer. A més, jo de 
tu vigilaria perquè em sembla que no t’adones que 
els del PP de Madrid t’estan utilitzant i fent que et 
desgastis, i quan ja no els siguis útil... kleenex (mar-
ca registrada de Kimberly-Clark de productes rebut-
jables).
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El dret a decidir
JOAN MARSAL ·    

   A l’actual Constitució espanyola hi ha com a mí-
nim, una qüestió poc clara i una paraula equivoca-
da.
   El que és poc clar és l’article segon quan diu, 
sense més explicacions, que a Espanya hi ha “re-
giones y nacionalidades”. Penso que la Constitució 
hauria d’aclarir les diferències que hi ha entre les 
unes i les altres i també quines són les regions i 
quines les nacionalitats, tot i que aquesta segona 
part és relativament fàcil d’esbrinar.
   I la paraula equivocada és a l’article primer de 
la Constitució quan diu que “la soberanía nacional 
reside en el pueblo español”. En lloc d’això crec 
que, en tot cas, hauria de dir: “la soberanía naci-
onal reside en los ciudadanos españoles”, perquè 
de la mateixa manera que no existeix el poble eu-
ropeu doncs el que hi ha són ciutadans europeus, 
tampoc existeix el poble espanyol, sinó ciutadans 
espanyols.
   Dins d’Espanya n’hi ha diversos, de pobles, un 
d’ells i el més nombrós, és el poble castellà o de 
matriu castellana, establert en diverses regions; 
però també n’hi ha d’altres i un d’aquests altres és 
el poble català, establert en una “nacionalitat”.
   També podria ser que el conjunt de regions on hi 
ha el poble castellà, o de matriu castellana, cons-
tituís una altra “nacionalitat” més, però això em 
sembla que li hauríem de consultar a la Constitució 
espanyola.
   Que el poble català existeix, encara que a l’ac-
tualitat sigui molt heterogeni, és més que evident. 
La Carta Magna no tan sols ho nega, sinó que indi-
rectament ho avala i si li poguéssim preguntar so-
bre la seva existència estic convençut de què no la 
negaria.
   El poble català es començà a formar fa més de mil 
anys i durant sis  segles va ser un país independent 
amb institucions de govern, drets i organització prò-
pies, però a l’any 1517, a l’entrar a formar part de 
l’Estat Espanyol va perdre la seva independència. 
Des d’aquesta data fins als nostres dies, tot i que 
hi ha hagut llargs períodes de calma i d’unes certes 
bones relacions, les desavinences i els enfronta-
ments entre els governs catalans i els governs es-

panyols han estat gairebé una constant.
   Els episodis més greus d’aquests enfrontaments 
han sigut la Guerra dels Segadors a l’any 1640 i 
sobretot el conflicte bèŀlic durant i una vegada 
acabada la Guerra de Successió. Aquest segon 
enfrontament va finalitzar l’any 1714 i les seves 
conseqüències, a part dels milers de víctimes que 
hi hagueren en els dos bàndols, varen ser catas-
tròfiques per a Barcelona i també per a Catalunya.
   Tres presidents del poble català l’han declarat es-
tat independent: Pau Claris a l’any 1641, Francesc 
Macià al 1931 i Lluís Companys al 1934, i en les 
tres ocasions les armes o l’amenaça de les armes 
van avortar ràpidament aquests intents d’indepen-
dència. L’últim d’aquests presidents, Lluís Com-
panys, a l’any 1940 va ser condemnat a mort, de 
forma vergonyosa, per un tribunal de justícia militar 
i un dictador es negà a indultar-lo.

   I en dues ocasions, durant les dictadures de Felip 
V i de Franco, el poble català ha sofert dos llargs 
intents de fer desaparèixer el seu tret més identi-
ficador, la seva llengua, amb l’objectiu que desa-
pareguessin també els seus sentiments de poble 
o nació.
Un poble amb aquesta història i que, malgrat, tots 
aquests i altres obstacles i adversitats, ha man-
tingut fins es nostres dies la seva identitat, no es 
mereix poder decidir el seu futur si ho desitgen la 
majoria dels seus habitants?
   I el que impulsa sobretot aquest desig no són mo-
tius econòmics, sinó quelcom més important i pro-
fund: la voluntat i la necessitat de ser més lliures. 
Voluntat i necessitat que els governs del PP han 
ajudat i continuen ajudant a fer-les créixer i que per 
altra banda estan clarament emparades per una re-
solució de les Nacions Unides.
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Només les persones que han viscut directament 
l’experiència poden entendre què comporta la 
pèrdua definitiva d’una persona amb la qual has 
compartit els millors anys de la vida. En pocs dies, 
potser en poques hores, tot canvia radicalment 
amb un sentiment de total impotència davant un 
fet irreversible contra el qual no s’hi pot fer res. 
Hi ha dues opcions: tancar-se per ensorrar-se 
lentament o començar de nou, amb el record dels 
bons moments passats en una vida fecunda i com-
partida. Ja ho diu el llibre de la Saviesa: “No són 
la llarga vida o el nombre d’anys el que dóna la 
mesura d’una vellesa honorable; el seny val tant 
com els cabells blancs i una vida neta és la prova 
d’una edat madura”. I el fruit, quan és madur, cau 
de l’arbre.
   Això no vol dir que no sigui dolorosa l’experiència 
de la separació. En aquests moments es posa de 
manifest la profunditat de l’estimació envers aque-
lla persona. Abans potser no traslluïa de manera 
tan explícita perquè formava part del quefer diari. 

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

   El 16 de desembre de 1996 l’Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides va adoptar i va obrir a 
la firma, ratificació i adhesió el Pacte Internacional 
de Drets Econòmics,Socials i Culturals (resolució 
2200A) que va entrar en vigor el 3 de gener de 
1976.
   Més de 160 nacions, entre elles Espanya, han 
signat i ratificat aquest pacte que en el seu primer 
article diu el següent:
Article 1
1.- Tots els pobles tenen el dret a l’autodetermina-
ció. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el 
seu estatut polític i procurem també el seu desen-
volupament econòmic, social i cultural.
2.- Els estats part en aquest Pacte promouran 
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran 
aquest dret d’acord amb les disposicions de la carta 
de les Nacions Unides.
El govern d’Adolfo Suarez va signar aquest pacte el 
28 de setembre de 1976 i el va ratificar el 27 d’abril 
de 1977.
   És cert que després de signar-lo i ratificar-lo es 
redactà la Constitució del 78 i que molts catalans 
la vàrem votar, però crec que el pacte signat per 
Adolfo Suarez hauria de prevaler sobre el que diu 
la Carta Magna pels següents motius (i que possi-
blement no són els únics):
1.- Perquè, i seria fàcil de comprovar, el tant per 
cent de catalans que vàrem votar favorablement la 
Constitució del 78 avui fóra molt més baix.
2.- Perquè aquesta Constitució, que té alguna 
qüestió poc clara i una paraula important equivoca-
da, va ser redactada en un ambient condicionat per 
una recent acabada dictadura militar.
3.- Perquè les constitucions s’han d’adaptar a la re-
alitat dels països i la realitat de Catalunya, i també 
la de la resta d’Espanya, és ara molt diferent de la 
que hi havia fa 36 anys.
4.- Perquè és incomprensible i per tant molt difícil 
de justificar, que la Constitució d’un estat que vol 
ser democràtic vagi en sentit contrari del que diuen 
les Nacions Unides respecte el dret a l’autodetermi-
nació dels pobles.

Era una cosa natural, a voltes rutinària, saber que 
hi era, que es preocupava de tot, que dedicava 
moltes hores i molts esforços a procurar el benes-
tar dels altres. I és molt difícil expressar amb pa-
raules aquest sentiment de pèrdua definitiva. 
Però quan la mort truca a la porta i ve per que-
dar-se també t’adones que no estàs sol per fer-li 
front. És molt gran la capacitat de les persones 
per compartir el dolor, donar suport i fer els pos-
sibles perquè la partença sigui un adéu amb tota 
la dignitat que mereix una persona. És admirable 
la dedicació dels professionals de la sanitat, les 
atencions humanes per no provocar angoixa ni un 
sofriment innecessari. Malgrat totes les dificultats 
per les retallades i privacions, la immensa majoria 
donen el millor d’ells mateixos perquè el malalt no 
se’n ressenti. No estalvien hores ni dedicació mal-
grat la reducció dels recursos. 
   Per una altra banda, a vegades ens queixem de 
les mancances de la societat en què vivim; és fàcil 
acusar-la de materialista, insolidària o egoista. És 

cert que moltes persones cerquen només el profit 
material, però és esperançador i dóna confiança 
comprovar l’actitud sincera, afectuosa, propera, de 
tots aquells –i són molts- que s’ofereixen a donar 
un cop de mà sempre que faci falta. Per nombro-
sos que siguin els defectes de la nostra societat, 
hi ha molta gent que per damunt de tot continuen 
sentint-se elements actius de la comunitat on vi-
uen. Ho podem veure cada dia i en afers molt di-
versos. Les mostres de solidaritat són constants i 
podríem citar-ne molts exemples en la vida diària. 
Sota un aspecte potser indiferent hi ha sovint un 
cor que batega i està disposat a donar un cop de 
mà per resoldre un problema sense demanar res 
a canvi. Aquest és nostre millor bagatge, el que 
ens dóna confiança en el futur. Encara que el mal 
seguirà existint i mai podrem vèncer la mort, entre 
tots podrem fer més lleugers els moments difícils, 
que són més suportables quan hi ha molta gent 
disposada a compartir-los.

Quan la mort truca a la porta

Un poble amb aquesta història i que malgrat 
les adveristats ha mantingut  la seva identi-
tat, no es mereix poder decidir el seu futur si 
ho desitgen la majoria dels seus ciutadans?



El shopping, l’esport a l’aire lliure i els espais naturals, 
el que més aprecien els turistes de l’Anoia
JORDI PUIGGRÒS.-
La Diputació de Barcelona 
ha donat a conèixer aquesta 
setmana els resultats de l’En-
questa de Caracterització de 
Turistes i Excursionistes (ED-
DETUR) a l’Anoia, un projec-
te liderat pel LABturisme. És 
la primera vegada, pel volum 
d’enquestes per fer l’estudi, 
que l’incipient sector turístic de 
l’Anoia disposa de dades que 
permetin conèixer millor el per-
fil dels nostres visitants. 
El diputat de Turisme de la 
Diputació, Ramon Riera, va 
explicar durant la presentació 
que “l’Anoia també té un po-
tencial turístic, en especial grà-
cies a elements com el shop-
ping, les activitats esportives a 
l’aire lliure, o els espais natu-
rals, i les empreses necessiten 
conèixer diagnòstics”. En total, 
s’han recollit 288 enquestes 
elaborades pels propis turistes 
en hotels i cases rurals. 
De les dades presentades, 
destaca el fet que el tram 
d’edat més habitual dels vi-
sitants és de 25 a 44 anys, 
procedeixen bàsicament de 
Catalunya, tenen com a moti-
vació principal les vacances, 
fan una valoració global de 
l’estada de 4,22 sobre 5 punts, 
realitzen una despesa mitjana 
per persona i dia de 53,5  €, i 
el 98% recomanarien la desti-
nació. La majoria dels visitants 
a l’Anoia repetien. El 70,9% 
dels visitants l’any 2013 eren 
de Catalunya (el 63% de la 
província de Barcelona), un 
13,3% de la resta d’Espanya, i 

La Diputació elabora 
un primer estudi 
fiable per conèixer el 
perfil dels visitants 
a la comarca, 
especialment els que 
s’allotgen en hotels i 
cases rurals

Empreses i 
organismes de 
l’Anoia amb distinció 
oficial de qualitat 
turística

El tema de la setmana
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Activitats de turisme rural a l’Alta Anoia.

Marijó Aubarell, consellera de Turisme del Consell, i el diputat de Turisme Ramon Riera.

un 12% d’Europa. Un 65% va 
fer almenys una nit a la comar-
ca, i el 35% només va venir a 
passar-hi el dia. Val a dir que 
el 57% dels visitants ja havia 
vingut en una ocasió anterior 
a la comarca. Respecte el mo-
tiu de l’estada, destaquen un 
50% és per vacances o oci, el 
23% per motius de feina, un 
5% exclussivament per com-
pres, i un 11% per visites a 
amics o familiars.  

Més de 100.000 nits 
passades a l’Anoia
Segons dades de la Generali-
tat, l’any 2012 es van produir 
a l’Anoia 80.000 pernoctaci-
ons en hotel i 25.000 en cases 
rurals. Pel que fa al nombre de 
visitants, se’n van comptabilit-
zar 40.000 allotjats en hotels i 
residències, i 7.200 en cases 
rurals. La tendència ha estat 
de mantenir aquestes xifres 
o un lleuger augment de l’1% 
durant el 2013. 
Respecte la valoració de dife-
rents elements de la comarca, 
els visitants posen una nota 
de 4,22 sobre 5 (la mitjana de 
la província és 4,35). La millor 

nota (4,53) és per l’hospitalitat 
i el tracte rebut, i les pitjors no-
tes (a l’entorn del 3,8) són per 
la senyalització, els accessos, 
el transport públic (3,4, la pit-
jor nota de totes), i, atenció, 
l’oferta cultural i el comerç.
La consellera de Turisme i Co-
merç del Consell Comarcal, la 
bruquetana Marijó Aubarell, 
explicava que “el nostre repte 
és intentar que els visitants a 
la comarca s’hi estiguin més 
temps. També hem d’aprofitar 
la seva fidelitat, ja que molts 
d’ells repeteixen”. 

Distinció de qualitat
D’altra banda, “aquestes en-
questes també serveixen per 
complir amb un dels criteris 
del projecte SICTED, el dis-
tintiu de qualitat del turisme a 
Catalunya, ja que les destina-
cions amb aquesta acreditació 
requereixen passar-les”, va dir 
Riera.
Del 2007 al 2012 l’ens gestor 
del SICTED va ser el Consor-
ci de Turisme de l’Alta Anoia. 
Des de l’any 2013 s’implanta 
de manera conjunta a l’àmbit 
territorial comarcal  sota la 
tutela d’un únic ens gestor, el 

Brigada de l’Ajuntament, Ofi-
cina d’Informació Turística 
i Cal Prat-El Forn de Calaf, 
Cal Barrusca i Rosa Sala 
dels Prats de Rei, Cal Fuster 
de la Plaça de St. Martí de 
Tous, Cal Grau de la Llavine-
ra i Montserrat Noguera de 
St. Pere Sallavinera, Casa 
del Vall de Carme, Casa To-
màs de Rubió, El Celler de 
Cal Prat de Calonge de Se-
garra, Observatori de Pujalt, 
Museu de la Pell i Comarcal 
de l’Anoia i Punt de Difusió 
Turístic d’Igualada, Museu 
Molí Paperer de Capellades, 
i Torre Nova Resort de la Tor-
re de Claramunt.

Consell Comarcal de l’Anoia. 
De les 16 empreses i serveis, 
s’han distingit establiments de 
turisme rural (7), museus (3), 
oficines de turisme (2), guies 
(2), hotels (1) i serveis de ne-
teja (1).
Turisme de la Diputació de 
Barcelona, juntament amb la 
Cambra de Comerç, són els 
ens responsables de la coor-
dinació i el finançament que 
comporta la implantació a la 
demarcació del SICTED, pro-
mogut per Turespaña i la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP).
13 destinacions de la provín-
cia de Barcelona s’han dis-
tingit o han revalidat la seva 
distinció pel seu compromís 
amb la qualitat turística el mes 
desembre de 2013, amb un 
total de 414 empreses i ser-
veis distingits, en el 8è any 
d’implantació del SICTED a la 
demarcació.
Actualment hi ha 175 desti-
nacions a Espanya que ha 
implantat el SICTED, amb 
un total de 4.228 empreses i 
serveis distingits. A Catalunya 
s’han distingit un total de 471 
empreses i serveis, 16 d’elles 

a l’Anoia; això suposa que a la 
demarcació de Barcelona hi 
ha un 9,79% del total de distin-
gits d’Espanya i un 87,9% del 
total de Catalunya, que és la 
destinació amb el nombre més 
alt de distingits.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La jutgessa d’Igualada ha de-
cidit suspendre el desallotja-
ment del Casal dels Somnis 
d’Igualada, fins que es resol-
guin diversos procediments 
judicials oberts a la causa, ha 
explicat l’advocat dels joves 
que ocupen el Casal, Andrés 
Garcia. 
Un centenar de joves es van 
concentrar divendres passat 
davant els jutjats per donar su-
port al seu advocat i per mos-
trar la seva postura contrària 
al desallotjament, previst a 
partir del passat 13 de febrer. 
El representant legal dels jo-
ves ja havia explicat que “l’or-
dre de desallotjament cautelar 
va ser feta a través d’una pro-
vidència, sense motivació, el 
recurs de reposició no es va 
admetre i tampoc hi va haver 
cap argumentació… Hi ha ha-
gut irregularitats molt grosses 
que vulneren seriosament el 
dret a la defensa”. Després de 
parlar amb la jutgessa, aques-
ta va decidir ajornar l’ordre de 
desallotjament. 

Els Bisbat insisteix en què 
l’espai necessita reformes
Aquesta setmana, el Bisbat 
de Vic ha tornat a elaborar un 
comunicat en què insisteix en 
la necessitat de reformes en 
el Casal. Explica que hi ha 
tres tipus de mancances, una 
d’elles “zones perilloses, amb 

La jutgessa ajorna el desallotjament de l’Espai pels 
Somnis en trobar errors de procediment

Joves de l’Espai pels Somnis, penjant una pancarta de protesta al balcó de l’Ajuntament. Foto: Nexeanoia.

Igualada
La polèmica de 
l’avortament 
també arriba al ple 
municipal 

El Bisbat diu que els 
joves s’han instal·lat 
en una “opció intran-
sigent”, fan una “cri-
da a la concòrdia i la 
generositat” i afirma 
que “volem un Casal 
que no sigui excloent”
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La polèmica sobre la llei de 
l’avortament que vol impul-
sar el govern espanyol del 
PP també va arribar al darrer 
ple municipal de l’Ajuntament 
d’Igualada, aquesta setmana, 
en forma de moció que va pre-
sentar el PSC. Els socialistes 
van presentar una proposta 
en contra de l’avantprojecte 
de l’esmentada llei. 
Com va succeir al Congrés 
de Diputats de Madrid, a CiU 
es va donar llibertat de vot en 
aquest tema, i també va haver-
hi diferències. Tot i això, la mo-
ció es va aprovar, de manera 
que Igualada manifestava el 
seu rebuig a aquesta normati-
va. Van votar a favor d’aquest 
rebuig 7 regidors de CiU, més 
els d’ERC, PSC i ICV, mentre 
que es mostraven favorables 
a l’avantprojecte de llei 1 de 
CiU (Jordi Segura, també Pri-
or del Sant Crist), i el PP. Pla-
taforma per Catalunya es va 
abstenir. Val a dir que els dos 
regidors d’Unió presents al ple 
(Jordi Batalla i Rosa Plassa) 
van votar a favor del rebuig a 
la llei. Al ple no hi eren els re-
gidors de CiU Josep Miserac-
hs (d’Unió) i Àngels Chacón.
  
El padró i el referèndum
El PP també va presentar 
una proposta demanant que 
l’Ajuntament no cedeixi el pa-
dró municipal per a la realitza-
ció de cap referèndum. La mo-
ció es va rebutjar gràcies als 
vots de CiU, ERC, PSC i ICV. 
Hi van votar a favor PP i PxC.
Finalment, ERC va defensar 
una moció de suport a Acció 
Cultural País Valencià i a les 
emissions de Catalunya Ràdio 
i TV3. Es va aprovar la moció 
amb els vots de CiU, ERC, 
PSC i ICV. El PP va votar en 
contra i PxC es va abstenir.

Avui, jornada de 
l’ACM a Igualada 
sobre la promoció 
econòmica
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres l’Associació 
Catalana de Municipis organit-
za al Museu de la Pell la jor-
nada “El futur de les polítiques 
locals en promoció econòmi-
ca”.  La jornada pretén debatre 
i reflexionar sobre la importàn-
cia de les polítiques locals en 
un context de crisi i reivindicar 
el paper del món local. 

deficiències estructurals que 
cal solucionar per evitar po-
sar en perill als ciutadans. És 
el cas de l’antic Cinema Rex”, 
ja que  una ventada va tombar 
una paret i aquesta, en la seva 
caiguda, va ensorrar part de la 
teulada. “També part de les 
teulades del Casal poden ser 
perilloses per no estar con-
solidades”. Més mancances 
són “complir els requeriments 
legals mínims per a un espai 
de pública concurrència. Pot 
obrir-se al públic un espai que 
no compleix les normes de se-
guretat més elementals?”, es  
pregunten des del Bisbat.  Fi-
nalment, una tercera mancan-
ça adduïda és “la inadequació 
i la no sostenibilitat dels actu-
als espais exteriors, més en-

cara quan la ciutat actualment 
té un servei de piscines molt 
més equipat i eficient”. 
Els religiosos apunten que “no 
podem renunciar a la rehabi-
litació del Casal, al servei de 
tota la Ciutat”, i admeten que 
“el problema” de l’ocupació del 
Casal “no evoluciona com vol-
dríem”, perquè els joves han 

plantejat “una opció intransi-
gent. Això està bloquejant la 
solució que tenim prevista per 
adequar les instal·lacions a les 
exigències d’un espai públic. 
Costa entendre que no es pu-
gui arribar a un consens”. 
Des del Bisbat apunten també 
que “seria una llàstima que no 
es pugui construir” l’espai re-
habilitat. “Volem un Casal que 
no sigui excloent, on hi parti-
cipin i se’l sentin seu tots els 
que hi facin activitats”, i fan 
una “crida a la concòrdia i a 
la generositat. El diàleg ens 
ha fet avançar molt, però cal 
un petit esforç més per poder 
iniciar el camí d’aquesta nova 
etapa”.

Els joves han explicat a La 
Veu que van intentar mantenir 
contacte amb el Bisbat des del 
mateix moment de l’ocupació, 
el passat estiu, però les con-
verses van començar un mes 
just abans de la data inicial 
de desallotjament. La seva 
proposta de marxar del Ca-
sal per a poder-hi fer obres a 
canvi de traslladar-se a espais 
de l’Església “no es va poder 
acceptar perquè suposaven 
canviar el nostre projecte. Ens 
van dir que l’autogestió no 
era possible, ja que el màxim 
responsable seria la institució, 
i que les activitats que anés-
sim realitzant s’anirien parlant. 
Aquelles persones que hagin 
entés el nostre projecte com-
prendran que no és viable re-
alitzar-lo dins d’un espai amb 
aquestes característiques”.
Els joves també valoren “posi-

tivament” els darrers canvis en 
les polítiques juvenils de l’Ajun-
tament, en relació a la voluntat 
de cercar un espai obert a les 
entitats “però de moment això 
són només idees i paraules. 
No hi ha hagut resposta fins 
que no hi ha hagut una pres-
sió social. Volem fets”, diuen, i 
recorden que l’Espai pels Som-
nis “ha estat des del primer 
moment obert a totes les enti-
tats i ha volgut ser un espai de 
trobada i de xarxa social. Molta 
gent, l’Ajuntament i el Bisbat 
no ha entès això, i es pensen 
que volem un espai per al nos-
tre coŀlectiu”. 
També s’han mostrat crítics 
amb els ultimàtums imposats 
per l’Ajuntament i el Bisbat per 
marxar del Casal, i afirmen que 
en el seu moment també van 
donar cinc dies a l’Ajuntament 
per a admetre la seva proposta 

de traslladar-se a l’antic Escor-
xador. “Aturar el desallotjament  
estava en mans d’un ajunta-
ment que ha demostrat molt 
poc interès i molt poques eines 
per gestionar els conflictes so-
cials”.
Els joves també s’han mostrat 
molt crítics amb l’actitud dels 
Mossos d’Esquadra, especi-
alment en la manifestació del 
passat 8 de febrer. Acabada la 
manifestació i en el moment de 
tornar al Casal per guardar el 
material “el coŀlectiu es va tro-
bar amb el trànsit del passeig 
tallat, i quatre furgones espe-
rant a la porta”, actes que els 
joves interpreten com una de-
mostració de la “cultura de la 
por”.
Finalment, els joves exposen 
que “el nostre projecte no ne-
cessita aquest espai concret, 
és prou fort i gran per continuar 

creixent. Els valors que ha dut 
l’ocupació són molts, i sabem 
que sense aquesta acció, no 
s’hauria reaccionat igual, no 
s’hauria creat conflicte i de-
bat. Continuarem treballant 
per complir els nostres objec-
tius, treballar per la transfor-
mació social  i crear un punt 
de trobada social i cultural”. 
Respecte el  futur del projec-
te, expliquen que “continuem 
essent un coŀlectiu heteroge-
ni, que respecta l’opinió de to-
tes les persones, continuarem 
creant un espai de trobada on 
teixir xarxes d’ajuda mútua i 
generar projectes que cerquin 
una transformació social, con-
tinuarem manifestant la man-
ca d’espais municipals oberts, 
participatius, transversals i 
horitzontals a la ciutat, i conti-
nuarem denunciant espais en 
desús”.

“El nostre projecte no necessita aquest espai concret”
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La Generalitat de Catalunya 
ha impulsat un nou programa, 
anomenat “Catalunya Clús-
ters”, que busca promoure les 
dinàmiques de clúster per a la 
millora de la competitivitat de 
les empreses. En aquest pro-
grama hi figuren de forma des-
tacada els sectors de la pell i 
del gènere de punt d’Igualada, 
tal i com es pot observar en 
el mapa proporcionat per la 
pròpia institució impulsora. La 
Fundació Fitex coŀlabora amb 
aquest programa del govern 
nacional.
El conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig -que avui di-
vendres fa una visita a l’Ano-
ia- ha explicat que és “un dels 
pilars de la política industrial 
de Catalunya de cara al futur. 
Els clústers són un eix impor-
tant per avançar d’una mane-
ra proactiva i que permeten a 
les empreses col·laborar en 
un món global i generar valor 
afegit”.
A la presentació el conseller 
va estar acompanyat del se-
cretari d’Empresa i Competiti-
vitat, Pere Torres, i del director 
general d’Indústria, Antoni Ma. 
Grau. El programa, que serà 
desenvolupat per la Direcció 
General d’Indústria i ACCIÓ, 
neix de l’experiència de més 
de 20 anys a Catalunya en 
polítiques de clúster, enteses 
com un conjunt d’iniciatives 
enfocades a la cooperació 
empresarial per aconseguir 
canvis estratègics. 
L’objectiu de Catalunya Clús-
ters és racionalitzar l’ecosiste-
ma actual i incrementar la vi-
sibilitat nacional i internacional 
dels clústers catalans. Puig ha 
afegit que el programa busca 
“ordenar, orientar i donar valor 
als clústers”.
El secretari d’Empresa i Ocu-
pació, Pere Torres, va dir que 
el nou programa permetrà “fer 
un salt qualitatiu per continuar 
sent pioners en polítiques de 
clústers”.
En aquest sentit, el Secretari 
va explicar que, “per poder ac-
cedir al programa els clústers 
hauran de representar iniciati-
ves que donin cobertura a tot 
el territori català, tenir un nom-
bre mínim de 20 empreses as-
sociades amb una facturació 
agregada de 100 milions d’eu-
ros” i gaudir de personalitat 
jurídica pròpia amb una junta 
directiva integrada majoritàri-
ament per empreses. També 
hauran de disposar d’un pla 
estratègic i d’un responsable 
del clúster, i haver obtingut la 
certificació Bronze Label que 
atorga l’organització Europen 

El conseller Felip Puig, que avui serà a Igualada, durant la presentació.

El conseller Felip 
Puig serà avui de 
visita institucional 
a Igualada

La Generalitat posa en marxa el programa “Catalunya Clústers”, 
amb presència dels sectors de la pell i el gènere de punt d’Igualada

Scretariat for Cluster Analysis.

Catalonia Clusters
Els clústers que s’adhereixin 
al nou programa s’identifica-
ran amb la marca Catalonia 
Clusters i podran fer ús de di-
versos serveis que donarà el 
govern de la Generalitat: ori-
entació estratègica, formació 
per als gerents de cada clús-
ter, assessorament en matèria 
de cooperació internacional i 
innovació i activitats de treball 
en xarxa.  
Per aquest 2014, la Generali-
tat té previst posar en marxa 
una línia d’ajuts dotada amb 
1 milió d’euros per projectes 
singulars que elaborin els dife-
rents clústers.
Actualment, el Departament 

d’Empresa i Ocupació treba-
lla amb prop de 25 clústers, 
que sumen més de 1.200 
empreses amb una facturació 
agregada de 50.000 milions 
d’euros. El conseller Puig ha 
destacat que la xifra “suposa 
una quarta part del PIB cata-
là”. Catalunya representa un 
ecosistema únic al món pel 
que fa a l’àmbit dels clústers, 
ja que també compta amb les 
organitzacions més rellevants 
ubicades al territori, com el 
TCI Network i el European 
Foundation for Cluster Exce-
llence.

El cas d’Igualada
Per la seva banda, el direc-
tor general d’Indústria, Antoni 
Ma. Grau, va presentar alguns 

Mapa dels clústers que hi ha a Catalunya. Font: Generalitat.

exemples de projectes desen-
volupats per clústers catalans, 
com són la Plataforma FITEX 
a Hong Kong, que agrupa em-
preses del sector de la moda 
igualadina (Sita Murt, Escorpi-
on i Punto Blanco, entre d’al-
tres) per a la compra i venda 
conjunta a Àsia, i el projecte 
Motoesport, endegat recent-
ment amb l’objectiu de posar 
en marxa un pla d’acció a 10 
anys per situar Catalunya com 
a referència en l’esport del 
motor al màxim nivell. 
Hi participen tres clústers: 
el Clúster Català de l’Esport 
(Indescat), el Clúster de la 
Indústria de l’Automoció de 
Catalunya (CIAC) i el Clúster 
per l’Avenç de la Motocicleta 
(Clustermoto). 
Curiosament, aquest sector 
del motor també s’ha interes-
sat en establir la seva bae 
d’operacions a l’entorn de 
Parcmotor de Castellolí. Els 
projectes fets en clau de clús-
ter, segons Grau, “afavoreixen 
la competitivitat de les empre-
ses”. 

El conseller d’Empresa i 
Ocupació Felip Puig farà 
avui una visita institucional 
a Igualada. Puig es reunirà 
amb l’alcalde de la ciutat i 
els regidors, i també es tro-
barà amb els representants 
dels agents socioeconòmics. 
També és previst que, a 1/4 
d’una del migdia, visiti les 
instaŀlacions de Punto Blan-
co, a l’avinguda Balmes.
La visita a l’empresa igua-
ladina d’Industrias Valls SA 
respon a la invitació que se 
li va fer durant les desfilades 
del 080 Barcelona Fashion, 
amb la intenció de donar-li 
a conèixer de primera mà la 
situació actual de la indústria 
del tèxtil amb l’objectiu d’im-
pulsar accions per millorar-
ne la competitivitat.

C/ Santa Caterina, 32 loc 1
08700 Igualada (BCN)
tel. 93 803 18 19
tel. 93 806 83 09

finquesargent@msn.com

unió comercial de 

GASOILS

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia familiar que suposa 

omplir el dipòsit en un sol pagament.
Esculli el termini:

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili
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El ple municipal va aprovar 
per unanimitat aquest dimarts, 
18 de febrer, la proposta del 
govern municipal d’iniciar el 
procés d’adhesió de la capi-
tal de l’Anoia a la Xarxa Glo-
bal de Ciutats Amigues de la 
Gent Gran de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS). 
Aquest és un procés que ja 
han començat o culminat al-
tres municipis catalans, com 
Barcelona, Manresa, Vic o 
Berga, i que suposa un tra-
jecte de cinc anys de durada 
fins a integrar-se en la xarxa, 
que compta amb més d’un 
centenar de ciutats d’arreu del 
món. Després de l’acord de 
ple d’ahir, el consistori traslla-
darà immediatament a l’OMS 
la seva voluntat d’adherir-se 
al programa, un procés en el 
qual comptarà amb l’acompa-
nyament de la Diputació de 
Barcelona. 
L’any 2006, aquesta organitza-
ció va reunir trenta-tres ciutats 
de vint-i-dos països per iniciar 
un projecte global, pensat per 
a determinar quins elements 

Joan Torras, tinent d’alcalde d’Acció Social.

Marta Ferrusola, 
dijous vinent a les 
tertúlies del Casal del 
Passeig

Igualada se sumarà a la Xarxa Global de Ciutats 
Amigues de la Gent Gran

de l’entorn urbà faciliten un 
envelliment actiu i saludable, 
tenint molt en compte les ten-
dències demogràfiques mun-
dials. El programa contempla 
els factors mediambientals, 
socials i econòmics que influ-
eixen en la salut i el benestar 
de les persones grans. 

Diagnosi d’Igualada
Durant els primers dotze o 
quinze mesos es durà a ter-
me una diagnosi de l’estat ac-
tual d’Igualada de la mà dels 

col·lectius i entitats de la gent 
gran, però també comptant 
amb aquells que hi puguin 
contribuir. Aquesta diagnosi 
participativa explorarà àmbits 
d’acció com ara el civisme, els 
edificis i espais públics, l’habi-
tatge, la mobilitat i el transport, 
el respecte i la inclusió social, 
els serveis socials i de salut i, 
finalment, el teixit associatiu. 
Posteriorment, es desenvolu-
parà una segona fase de tres 
anys on, un cop detectades 
les mancances, s’executarà el 

REDACCIÓ / CGG

Seguint amb el programa de 
les Tertúlies de l’últim dijous 
de mes, el proper dia 27 de 
febrer de 7 a 9 del vespre, el 
Casal del Passeig Verdaguer  
comptarà amb la presència de 
Marta Ferrusola, acompanya-
da d’un Doctor especialista, 
oberta a tothom, sobre “Acti-
vitat física i esport per la gent 
gran”, un tema de molta actua-
litat i que cal parlar-ne per sa-
ber el què és millor per mante-
nir-nos en forma, a pesar de la 
suma d’anys, i el conseqüent 
desgast del físic.
Recordar que cada diumenge, 
a les 5’30 de la tarda, Gran Ball 
al Casal del Passeig, obert per 
adults i més grans. En el Ball 
del dia 2 de març, celebraran 
el Carnestoltes, amb concurs 
de disfresses. Cal inscriure’s a 
la Consergeria del Casal fins 
el dia 23 de febrer. Hi hauran 
tres premis individuals i un de 
grup.  

Neix un portal a 
Internet sobre 
activitats infantils 
a la comarca

REDACCIÓ / LA VEU

“Som la Sandra i l´Albert, vi-
vim a Igualada i tenim una 
nena de 3 anys, la Júlia. Com 
tots els pares, volem aprofitar 
les estonetes que tenim lliures 
per fer moltes activitats amb 
els nostres petits, però de ve-
gades ens costa trobar-les ..
Us sona la frase: Que fem 
avui? Anem al parc? I si …”
Amb aquesta idea, ha sorgit 
“El Calendari dels Petits”, a 
l’adreça www.calendaridels-
petits.cat/anoia. 
La intenció dels promotors 
“és recollir totes les activitats 
per a nens i nenes entre 0 i 5 
anys que es realitzen a la nos-
tra comarca, l´Anoia. I també, 
perquè no dir-ho, donar a co-
nèixer quins són els buits que 
existeixen”.
Aquest grup de pares volen 
oferir “una eina molt útil a tots 
els pares que us trobeu en 
la mateixa situació que no-
saltres. I per això també ens 
agradaria que la web funcio-
nés gràcies a les aportacions 
dels pares”.

pla de treball que especificarà 
quines accions caldrà adoptar 
en el futur per assolir l’objec-
tiu. Finalment, en el darrer any 
del procés es detallaran les 
conclusions definitives que 
caldrà implementar. 
Com ha explicat aquest dime-
cres el tinent d’alcalde d’Ac-
ció Social, el republicà Joan 
Torras, el projecte “ha de ser 
transversal i implicar activa-
ment diferents àrees del con-
sistori més enllà de la pròpia-
ment social”. 
D’aquesta manera, es preveu 
involucrar, en diferents fases 
del recorregut, departaments 
com ara Entorn i Promoció 
Cultural, Urbanisme i Mobi-
litat, Promoció de la Ciutat i 
Coordinació o Sanitat i Salut 
Pública, entre altres. Torras 
ha posat com a exemple el fet 
que futurs planejaments urba-
nístics a Igualada ja seguiran 
els paràmetres que marqui 
aquest projecte i ha mostrat 
el seu desig que “d’aquí a cinc 
anys l’haguem dut a bon port 
i puguem afirmar aleshores 
que som una ciutat amiga de 
la gent gran”. 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La proposta ja es va veure en 
el ple municipal del mes de 
gener, però els impulsors, la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH), la conside-
raven incompleta. Van arren-
car el compromís de l’alcalde 
de refer-la i aprovar-la de la 
mateixa forma que ja han fet 
anteriorment altres municipius 
de la comarca, com Vilanova 
del Camí, Capellades o Santa 
Margarida de Montbui. I, efec-
tivament, en el ple de dimarts 
passat l’Ajuntament d’Igua-
lada es convertia en el quart 
de l’Anoia que aprovava una 
moció que permetrà sancionar  
als bancs i grans empreses 
que mantinguin pisos buits de 
la seva propietat.
La moció va ser aprovada per 
ICV-EUiA, que la va presentar 
en nom de la PAH, i per CiU, 
ERC, PSC, i PxC. El PP s’hi 
va abstenir. D’altra banda, la 
Torre de Claramunt i Masque-
fa també han aprovat la ma-
teixa moció aquesta setmana, 
segons que ha publicat el blog 
informatiu de la PAH.
En el texte de la moció aprova-
da s’explica que, a partir d’ara, 
l’Ajuntament podrà “sancionar 
els immobles permanentment 
desocupats propietat d’enti-

Aprovada una moció a l’Ajuntament per sancionar 
els pisos buits dels bancs i grans empreses

La moció s’ha presentat en força ajuntaments de l’Anoia.

tats financeres i altres grans 
empreses”. 

Pla Municipal d’Habitatge
Alhora, des de l’Ajuntament 
s’adopta el compromís “d’en-
degar mesures municipals en 
base a la legalitat i competèn-
cies existents, amb l’objectiu 
de garantir el dret a l’habitat-
ge de la població i fer front a 
l’emergència habitacional”, 
així com “elaborar i aprovar 
un Pla Municipal d’Habitatge, 
que contempli i reguli deguda-
ment les mesures per evitar 
la desocupació permanent i 
injustificada d’habitatges enu-
merades a l’article 42, de la llei 
18/2007”.
La moció també especifica 
que, si hi ha dotació pressu-
postària, l’Ajuntament proce-
dirà a elaborar “programes 
d’inspecció, a fi de detectar, 

comprovar i registrar els im-
mobles que es troben en situ-
ació de permanent desocupa-
ció, començant pels que són 
propietat d’entitats financeres 
i altres empreses. Aquesta 
tasca es pot fer a través del 
creuament de dades en dis-
posició de l’administració i 
l’atorgament d’audiència a 
l’interessat, o bé realitzant una 
inspecció física des de l’ad-
ministració”, així com “instruir 
procediments administratius 
on es determinin, coneguin 
i comprovin els fets, un cop 
detectada la desocupació. 
Aquests procediments hauran 
d’acabar amb una resolució 
on es determini si es produeix 
una situació de desocupació 
permanent constitutiva  d’una 
utilització anòmala de l’habi-
tatge”. 
La moció aprovada -la matei-

xa que en molts altres ajunta-
ments del país- també explica 
que es podran “imposar fins a 
3 multes coercitives que po-
den arribar als 100.000 euros, 
tal i com determina l’article 
113.1 de la llei 18/2007, prèvia 
advertència, si transcorregut 
el termini fixat no s’ha produït 
l’ocupació de l’immoble”. En el 
cas que els propietaris no fa-
cin cas de les indicacions ex-
pressades per l’Ajuntament es 
podrà “iniciar un procediment 
sancionador per infracció molt 
greu en cas que es mantingui 
la desocupació de l’habitatge 
un cop esgotat el termini ator-
gat per a corregir la situació, 
tal com preveu l’article 123.1.h 
de la LDHC”. 
L’aprovació de la moció va 
rebre la satisfacció d’un bon 
nombre de membres de la 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de l’Anoia, que ocu-
paven el Saló de Sessions, 
en companyia també d’alguns 
dels membres de l’Espai pels 
Somnis, que van venir a do-
nar-lis suport. Segons algunes 
fonts, la Policia Local no va 
permetre, per ordre de l’alcal-
de, l’introducció d’una pancar-
ta que portaven els joves del 
Casal a l’interior del saló de 
plens.
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REDACCIÓ / LA VEU

La Fira Reial de Pere III el Ce-
rimoniós, celebrada a Iguala-
da el passat cap de setmana 
del 15 i 16 de febrer i impul-
sada, per segona vegada, 
per l’Ajuntament de la ciutat 
i l’Institut Municipal de Cultu-
ra (IMC) amb la coordinació 
de Mapamundi Produccions, 
va rebre al voltant de 15.000 
visitants, cinc mil menys que 
l’edició de l’any 2013.  

Pluja el diumenge
El temps plujós va reduir el 
públic el matí de diumenge 
però, en canvi, la jornada de 
dissabte havia registrat ja una 
afluència molt important, es-
pecialment al migdia, a partir 
de les 12h, i al vespre, a partir 
de les 18h. La climatologia, en 
qualsevol cas, no va impedir 
la celebració del mercat medi-
eval, de les activitats lúdiques 
i familiars, ni dels espectacles 
musicals i de recreació histò-
rica que s’havien previst en el 
programa d’activitats al nucli 
antic. 
Després de la bona acollida 
de les dues primeres edicions 
de la fira, la voluntat de l’àrea 

Dissabte va haver-hi molta afluència de gent als carrers del nucli antic.

El Carnaval s’avança 
a demà al barri de 
Montserrat amb un 
concurs infantil de 
disfresses

5.000 visitants menys a la Fira Reial de Pere III

municipal de Promoció Cul-
tural, segons explica el tinent 
d’alcalde Josep Miserachs, 
és “seguir donant continuïtat 
a aquesta cita, que ens fa re-
viure, en un ambient familiar 

i acollidor, com era la nostra 
ciutat ara fa sis segles”. 
La Fira Reial recorda que, 
en els capítols aprovats l’any 
1373 pel rei Pere III, Igualada 
va quedar exempta de pagar 

la lleuda, el dret o taxa que es 
pagava per l’entrada de mer-
caderies, convertint-la així en 
una vila comercial fonamental 
a la Catalunya interior. 

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte 22 de febrer 
tindrà lloc un concurs infantil 
de disfresses, a les 5 de la 
tarda, a la plaça de Montser-
rat, del barri del mateix nom a 
Igualada. Les inscripcions es 
podran fer a partir de les 4 de 
la tarda a la mateixa plaça.
L’acte és organitzat per l’As-
sociació de Veïns del Barri de 
Montserrat. Hi haurà berenar 
per als concursants i també un 
cercavil.la amb la banda musi-
cal de Fàtima.

Curs de gestió 
administrativa, a la 
Cambra de Comerç

REDACCIÓ / LA VEU

El mes de març es farà un 
curs de “Gestió Administrativa 
en comerç exterior. Nivell 1 i 
2”, a la seu a Igualada de la 
Cambra de Comerç. El curs, 
de 40 hores, es farà del 12 de 
març al 7 de maig. El preu és 
de 740€. 10% de descompte 
als socis del “Club Cambra”. 
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L’alcalde d’Igualada Marc 
Castells ha volgut agrair als 
actors del vídeo “Igualada et 
vesteix”, la seva tasca desin-
teressada de promoció de la 
ciutat. Marta Barbero i Carlos 
Simon han recollit de mans de 
l’alcalde un petit obsequi com 
a reconeixement per haver 
participat en aquesta exitosa 
campanya de comunicació. 
El microcurt “Igualada et ves-
teix”, que es va estrenar a 
finals de gener, està protago-
nitzat per una parella de joves 
que van vestits només amb 
peces de marques igualadi-
nes. L’objectiu del vídeo era 
que circulés per internet i que 
convidés als usuaris de les 
xarxes socials a descarregar-
se l’aplicació per a telèfons 
mòbils IgualadaModa, un re-
corregut per a les botigues de 
fàbrica de la ciutat. En només 
tres setmanes, el vídeo ha ar-
ribat gairebé a les 10.000 vi-
sites i l’APP, que de moment 
està només disponible per a 
telèfons del sistema Android, 

Marc Castells, amb els actors Carlos Simon i Marta Barbero, que apareixen al vídeo.

El vídeo “Igualada et vesteix” ja ha 
tingut 10.000 visites a les xarxes socials

compta amb més de dues-
centes baixades. 
Els responsables remarquen 
que la campanya ha tingut èxit 
gràcies a la col·laboració de 
tots els igualadins que l’han 
fet córrer a través de les Xar-
xes Socials. Es pot dir que 
s’ha complert l’objectiu que 
el vídeo i l’APP arribés perso-
nes de fora d’Igualada perquè 
s’animin a venir a passar el 

dia a la ciutat i hi puguin fer les 
seves compres, adquirint pro-
ductes de moda de qualitat. 
El vídeo “Igualada et vesteix” 
es pot veure on line al Canal 
Youtube de Fagepi, a l’adre-
ça www.youtube.com/fagepi, i 
l’APP es pot descarregar des 
de qualsevol telèfon smartp-
hone amb sistema Android 
cercant “IgualadaModa” al Go-
ogle Play. 
 

Comença un projecte del Consell 
per formar ciutadans en resoldre 
conflictes amb el diàleg
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dilluns 10 de febrer 
es va dur a terme la primera 
sessió informativa sobre el 
projecte “Auxiliars de media-
ció” a Vilanova del Camí, un 
projecte que vol formar ciuta-
dans / ciutadanes per fomen-
tar el diàleg com a eina de ge-
neració de consens.
El Consell Comarcal, al llarg 
d’aquest dos anys de servei 
de mediació, ha detectat el 
potencial que tenen algunes 
persones que sovint ja estan 
desenvolupant una tasca soli-
daria, de forma desinteressa i 
de cohesió social molt impor-
tant a les seves comunitats. 
L’objectiu doncs, una vegada 
identificades, és donar-los for-
mació per tal que difonguin la 
cultura de la mediació i que 
puguin, entre d’altres funci-
ons, derivar casos al servei 
comarcal de mediació ciuta-
dana.

A la primera sessió, que va 
tenir lloc a Vilanova del Camí, 
hi van assistir una vintena de 
persones residents al munici-
pi interessades en participar 
en aquest projecte. La reunió, 
que va servir per establir un 
primer contacte amb els futurs 
auxiliars de mediació també 
es van presentar les actuaci-
ons que es duran a terme.
La sessió va ser presentada 
per la tinent d’alcalde de Cul-
tura, Participació Ciutadana, 
Festes i Agermanament del 
municipi, Vanessa González, 
i per la mediadora del Consell 
Comarcal, Maria Sacasas. 
El programa és impulsat per 
l’Àrea de Ciutadania i Convi-
vència del Departament del 
Benestar Social i Atenció a 
la Ciutadania del Consell Co-
marcal amb la col•laboració, 
en aquest cas, de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí.

Xerrada informativa sobre mediació.

El radar enxampa un conductor 
dues vegades el mateix dia a l’A-2
REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra van 
denunciar administrativament 
el dia 6 de febrer el conductor 
d’un turisme per excés de ve-
locitat. En el marc del disposi-
tiu de controls de radars, els 
agents van detectar un vehicle 
que circulava a 123 km/h a 
l’A-2 a l’alçada de Bruc en un 
tram limitat a 100 km/h. La pa-
trulla va aturar el vehicle i va 
sancionar administrativament 
el conductor, que un cop no-
tificada la multa va reiniciar la 
marxa. Vuit quilòmetres des-

REDACCIÓ / LA VEU

El ple municipal de dimarts 
passat va aprovar, amb els 
vots a favor del govern CiU-
ERC i del PP, el tancament 
definitiu del servei de llar d’in-
fants a “la Ginesta”, al barri 
de Montserrat. Com ja s’ha 
informat, aquest espai es con-
vertirà a partir del 2015 en un 
centre de dia per a gent gran, i 
el servei d’educació infantil es 
traslladarà a la llar “L’Espígol”, 
al Molí Nou. PSC, PxC i ICV 
van votar en contra d’aquesta 
decisió.

CiU, ERC i PP aproven el tancament 
definitiu de la llar d’infants “La Ginesta”

prés, a l’alçada de Castellolí, 
un radar mòbil va tornar a de-
tectar el mateix conductor cir-
culant a 116 km/h en un tram 
limitat a 80. Els agents van 
aturar el vehicle i van tornar 
a sancionar el conductor amb 
una nova infracció per excés 
de velocitat.
Cal recordar que el tram de 
l’A-2 entre Igualada i Esparre-
guera té la velocitat limitada a 
100 kms/h., i no a 120. Circu-
lar a 121 kms./h pot suposar 
una sanció econòmica molt 
important si ho detecta algun 
dels radars de control.

El govern municipal ha apun-
tat en diverses ocasions que 
la mesura es fa per optimitzar 
els recursos existents, i per 
“sentit comú”. Tot i això, des 
de la majoria de forces políti-
ques a l’oposició no es veu de 

la mateixa manera. Des del 
PSC es va apuntar que la de-
cisió és un “pas enrere”, i, si 
bé és cert que hi ha una dis-
minució del 15% de la natalitat 
prevista fins l’any 2021, amb 
la desaparició de “la Gines-
ta” i les decisions del govern 
igualadí es perden el 40% de 
les places municipals.  Com ja 
va dir també el grup municipal 
d’ICV, la decisió és “un greu 
error des del punt de vista de 
l’equilibri territorial’’.  El PP va 
manifestar estar d’acord amb 
el fons de la qüestió, però no 
en les formes, manifestant 
que havia estat un error pre-
sentar el projecte als mitjans 
de comunicació abans que a 
l’associació de veïns del  barri. 
Des de l’AMPA de “La Gines-
ta” s’ha fet una crida a través 
de Facebook demanant fo-
tografies del pas de diverses 
generacions d’igualadins per 
aquest centre.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 53

www.marcelclaramunt.com

C. Ramon Martí, 49. 08510 Roda de Ter.
Tel. 93 854 11 69 - Fax. 93 850 04 78
e-mail: girbau@girbauconsulting.com

- Legalització de cellers.
- Plans de gestió forestal.
- Direcció tècnica forestal.
- Legalització de fonts i pous.
- Termenals, cadastre i registre.
- Certificat d'eficiència energètica.
- Venda de finques.
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GIRBAU
Oficina tècnica agrícola i forestal

www.girbauconsulting.com

PROFESSOR SIDI
Soluciona tots els teus problemes

No hi ha problemes sense solució!
Gràcies als meus secrets sorprenents 

puc ajudar amb resultats e�caços i 
ràpids:

amor · malatia · treball · atracció de 
clients · impotència sexual

Truca per resoldre qualsevol 
problema. Resultats en 2 dies.

Tel. 674 635 649

S.A.

CONSTRUCCIONS PER L’AIGUA
DIPÒSITS I PISCINES

EN FORMIGÓ GUNITAT

TEL 93 809 61 30
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1. El pagament mensual de les assegurances sense cap cost addicional per fraccionament és un avantatge inclòs en el Pack multiAssegurances. La possibilitat de contractar el Pack multiAssegurances està subjecta als criteris de risc de 
l’entitat asseguradora corresponent i a les condicions de contractació del Pack multiAssegurances. Consulta les condicions de contractació i les assegurances que es poden incloure en el Pack multiAssegurances. 2. Promoció vàlida 
per a persones físiques que contractin i paguin pòlisses noves de les assegurances incloses en la campanya, del 2-1-2014 al 28-2-2014 o fins que s’exhaureixin les existències de les Targetes Regal (40.000 unitats). Les assegurances 
han de complir els requisits i l’import mínim de prima que s’indiquen a la carta de compromís que, si és el cas, es lliuri. L’import de la promoció s’abona en una Targeta Regal i es calcula en funció del nombre d’assegurances 
contractades o del nombre d’assegurats inclosos (segons el producte contractat) que compleixin les condicions de la campanya, de si es té contractat un Pack multiAssegurances (abans o durant el període de campanya) i de la 
pertinença als programes inclosos en la campanya. L’import màxim que es pot lliurar per targeta i NIF és de 1.000 € per als clients que formin part d’algun dels programes inclosos en la campanya i tinguin contractat i vigent el 
Pack multiAssegurances. Promoció subjecta a la fiscalitat vigent i a les condicions d’aquesta promoció, que es pot consultar a l’oficina o a www.laCaixa.es. Assegurances de vida de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances. 
Assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de 
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 821-2014/9681

Cuidem casa teva 

A ”la Caixa” volem estar al teu costat per ajudar-te 
a protegir la casa i els qui més estimes. Per això, t’oferim 
una àmplia gamma d’assegurances perquè puguis estar 
tranquil. A més, amb el Pack multiAssegurances podràs 
agrupar les assegurances i pagar-les mes a mes sense cap 
cost addicional.1

I ara, si contractes les assegurances abans del 28 de febrer, 
et podràs emportar fins a 1.000 €2 en una Targeta Regal. 
Informa-te’n a l’oficina que tinguis més a prop o a  
www.laCaixa.es

Ja podem  estar  tranquils 

ets l’EstrellaTu
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Aquest passat cap de setma-
na, es va celebrar a Igualada 
el XIIIè Torneig Casteller de 
Futbol Sala, amb més caràc-
ter social i festiu, que no pas 
esportiu.
Els Moixiganguers d’Igualada, 
inventors i primers organitza-
dors del campionat, van tornar 
a organitzar-lo tot reinventant-
lo amb canvis notables. Els 
morats es van atrevir a acollir 
40 Colles en comptes de les 
32 participants fins al moment. 
Els Moixiganguers també van 
innovar amb la introducció 
d’àrbitres  federats  al  torneig. 
A més, es va decidir jugar el 
campionat en 8 pistes situa-
des a menys de 300 metres 
les unes de les altres, totes 
situades al col·legi Maristes 
més al Pavelló i amfiteatre de 
les Comes. 
L’organització  del  campionat 
que van realitzar els Moxigan-
guers  es  pot  qualificar  d’èxit 
total. La colla va aconseguir 
moure sense cap problema 
les més de 1.700 persones 
que van acudir al torneig tot 
i que la pluja de diumenge al 
matí va fer una mica la punye-
ta. L’esforç organitzatiu ha es-
tat notable, ja que a més de la 
part  esportiva  també  s’ha  de 
tenir en compte que es va ha-
ver de servir sopar de dissabte 
i esmorzar més un multitudina-
ri dinar de germanor diumen-
ge a Cal Carner. Dissabte a la 
nit es va organitzar una festa 
a la Sala 6.9 amb concert del 
Miquel del Roig.
La final del  torneig es va dis-

A dalt, els Capgrossos de Mataró, campions. A sota, l’equip dels Moixiganguers.

Quaranta colles de tot el país van participar 
en el torneig dels Moixiganguers

putar diumenge al migdia a la 
Sala de Barri del Pavelló de les 
Comes que estava plena com 
mai. Els Capgrossos de Mata-
ró es van aconseguir imposar 
en una final molt disputada als 
actuals campions, els Caste-
llers de Vilafranca. Després de 
l’empat a 1 amb què s’arribava 
al final del partit, el torneig es 
va decidir a la tanda de penals 
quan els Verds erraven el seu 
darrer. Cal destacar que  la fi-
nal va viure un gran ambient 

festiu.  Els  tercers  classificats 
del torneig van ser els Al·lots 
de Llevant, vinguts expressa-
ment des de Ses Illes i el pre-
mi a la millor afició va recaure 
en els Castellers de la Sagra-
da Família de Barcelona. 
Finalment, destacar la bona 
participació dels Moixigan-
guers d’Igualada, amb la sete-
na posició final i amb el premi 
de “Pitxitxi” femenina per la 
Mireia Prat. 

Nova zona de pàrquing gratuït al 
costat del CEIP Dolors Martí

REDACCIÓ / LA VEU

Taller Àuria SCCL ha rebut  la 
certificació  EMAS,  la  norma 
més exigent en matèria de 
sistemes de gestió ambiental. 
Aquesta  nova  certificació  se 
suma a les de Qualitat ISO 

Demà, Josep Rull participarà en un acte de la 
campanya “Sí, vull” de Convergència a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El secretari d’Organització de 
Convergència Democràtica de 
Catalunya, Josep Rull, parti-
ciparà, demà dissabte, 22 de 
febrer a la jornada de formació 
i campanya de CDC “Sí, vull” a 
Igualada. La jornada es farà al 
Centre Cívic Centre. 
“Si, vull”. Aquest és el lema 
de la campanya que CDC fa 
a favor de la consulta sobira-
nista  del  9  de  novembre  fins 

9901, Medi Ambient ISO 
14001 i Prevenció OSHAS 
18001.  Taller  Àuria  l’ha  rea-
litzat de forma voluntària per 
la millora dels processos que 
tenen incidència en el medi 
ambient. Destacar que el 2013 
s’ha certificat en la ISO 22716 
de Bones Pràctiques per a la 
fabricació de productes cos-
mètics, situant a Àuria Cos-
mètics com una de les poques 
empreses acreditades en el 
sector.  Un cop més a la van-
guardia  del  sector  mitjançant 
l’adopció d’accions en el marc 
de la responsabilitat social 
corporativa i la qualitat.  

Taller Àuria obté la certificació 
més exigent en gestió ambiental

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament ha posat en fun-
cionament aquest dilluns, 17 
de febrer, una nova zona blan-
ca d’estacionament gratuït en 
els terrenys adjacents a l’apar-
cament ja existent de la zona 
escolar que integren la llar 
d’infants  La Rosella  i  l’escola 
Dolors Martí. Tant la direcció 
d’aquests centres com les as-
sociacions de pares i mares 
havien  traslladat  al  consistori 
les  habituals  congestions  de 
trànsit  i  les  dificultats  d’apar-
cament que hi  trobaven diàri-
ament en hores punta. 
Durant els darrers quinze dies 
la  Brigada  Municipal  d’Obres 
ha  treballat  per  adequar 
aquest solar, de titularitat mu-
nicipal, que anys enrere havia 
servit  d’accés  a  un  abocador 
de  runes  ja  clausurat.  S’han 
arranjat  els  accessos  a  l’es-
pai, s’ha desbrossat el terreny 
i s’ha retirat la terra que cobria 
l’asfalt  existent. Des d’aques-
ta mateixa setmana, doncs, 
aquesta zona escolar comp-
ta amb quaranta-cinc noves 
places  d’estacionament  gra-
tuït,  incrementant  de  manera 

considerable les setanta-cinc 
que hi havia fins ara en l’apar-
cament que donava servei a 
aquests dos centres. 
L’Ajuntament  d’Igualada  ha 
activat, durant el darrer any i 
mig, cinc zones blanques amb 
265 places gratuïtes d’aparca-
ment, aprofitant solars munici-
pals o particulars en desús al 
carrer  del  Rec,  a  l’Avinguda 
Balmes, als carrers Virtut i Mi-
sericòrdia i ara, a la zona es-
colar de l’Avinguda de Catalu-
nya. Segons explica el regidor 
d’Urbanisme  i  Mobilitat,  Jordi 
Pont, la prioritat del govern 
municipal “passa per seguir 
dotant  d’aparcament  gratuït 
tant les zones comercials com 
les zones escolars, que habi-
tualment concentren un gran 
nombre de vehicles a l’hora de 
deixar i recollir els alumnes”.  
El consistori preveu a curt ter-
mini, durant aquesta prima-
vera, triplicar també la zona 
blanca del Mercat de La Ma-
suca. El solar de Cal Carner, 
de 3.300 m2, està només pen-
dent de les darreres adequaci-
ons per poder oferir al voltant 
de 150 noves places.

que aquest referèndum sigui 
convocat. “Quan es convoqui 
la consulta, farem campanya 
explícita pel doble  ‘sí’”, ha dit 
en diverses ocasions Josep 
Rull. La idea que tenen els es-
trategs nacionalistes és, ara, 
dir “sí a la democràcia” davant 
del no a la consulta que pro-
mouen les institucions espa-
nyoles.
La pàgina web de la campa-

nya  ja  està  en marxa  i  hi  ha 
disponibles tres cartells. El 
primer es basa en el “Sí, vull 
votar”, el segon defensa “Sí, 
vull ser optimista”, i al tercer 
s’hi pot llegir “Sí, vull construir 
un nou país”. També s’ha po-
sat en marxa una “ruta del sí” 
per totes les comarques cata-
lanes. Demà li toca a l’Anoia i 
Igualada.

Gran autèntic vident curandero africà, dotat d’un do hereditari amb 
poders naturals i gran experiència en tots els camps de l'alta màgia 
africana. Expert en unir amors impossibles i recuperar parella, treball, 
sort, impotència sexual, mal d'ull, depressió, recuperar parella sense 
causar cap dany, sort en els negocis, justícies, problemes familiars, etc ... 
el mestre Ballarà arregla casos molt desesperats. 
Treballo a distància, resultats 100% garantits i desplaçament possible. 
Treballo tots els dies de 9h a 22h, resultats en 3 dies.

MAESTRO BALLARA

Tel. 616 43 45 43
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L’Ajuntament, a través del 
Programa de Millora del Bar-
ri de Sant Agustí, obre durant 
els mesos de març i abril, el 
termini de sol·licitud de sub-
vencions per l’obertura i refor-
ma dels  comerços i la rehabi-
litació dels elements comuns 
dels edificis d’ús residenci-
al d’aquest barri. L’objectiu 
d’aquestes ajudes és contribu-
ir a la seva revitalització eco-
nòmica i la rehabilitació dels 
seus edificis.  
En relació amb el comerç, les 
bases reguladores preveuen 
dos tipus d’ajut: per obertura 
de nous locals comercials i 
per reforma dels ja existents. 
En el primer cas, les ajudes 
donen suport a l’arrencada de 
noves activitats econòmiques, 
amb un percentatge màxim 
del 50% de la inversió a rea-
litzar i amb un import màxim 
de 15.000 euros, IVA exclòs. 
Pel que fa a la reforma dels 
locals comercials existents, 
seran objecte de subvenció 
les obres de reforma total o 
parcial i les inversions d’equi-
pament, sempre i quan aquest 
sigui fix. 
Els imports subvencionables 
seran com a màxim el 50% 
del cost, amb un límit de 5.000 
euros, IVA exclòs. El termini 
de sol·licitud d’aquestes sub-
vencions s’obrirà a partir del 
dia 3 de març i es tancarà el 
30 d’abril de 2014. Aquesta és 
la tercera vegada que l’Ajunta-
ment convoca aquests ajuts; 
durant el 2012 s’hi van acollir 

Carrer de Pare Tous Soler, dins del barri de St. Agustí.

Nova convocatòria d’ajuts per 
reformes al barri de Sant Agustí

un total de set establiments 
comercials, tres per obertu-
ra i quatre per reforma i l’any 
passat hi va haver quatre ex-
pedients d’obertura i quatre 
de reforma. Els dos anys es 
van donar ajuts per valor de 
44.000 euros. 
En referència a la rehabilitació 
dels edificis d’ús residencial, 
les subvencions van destina-
des als propietaris que vulguin 
millorar els elements comuns 
dels immobles amb actuaci-
ons com ara millora de l’ac-
cessibilitat, reparació de co-
bertes i façanes, millores en 
les instal·lacions comuns i la 
xarxa de telecomunicacions o 
millores en l’eficiència energè-
tica. Els imports de la subven-
ció estan establerts en funció 
del nombre d’habitatges i de 
la inversió realitzada. El termi-
ni de sol·licitud serà el mateix. 

Des de l’Ajuntament d’Igua-
lada s’ha elaborat també una 
guia per obrir un comerç, que 
facilita la tramitació adminis-
trativa. Les ordenances con-
templen, a més, bonificacions 
per obertura d’activitats en un 
95% i es compta amb el ser-
vei d’assessorament empre-
sarial d’Ig-nova Empresa, per 
tal d’assessorar i elaborar els 
plans de viabilitat dels nous 
establiments comercials. Tota 
la informació relativa a les 
bases que regulen aquestes 
subvencions es pot trobar a 
www.igualada.cat i a www.
programamillorasantagusti.cat 
o a l’oficina del Programa de 
Millora del Barri de Sant Agus-
tí, a la Plaça de la Creu núme-
ro 18, de 9 a 13h i de 16 a 19h. 
El telèfon per a consultes és el 
93 804 93 44. 

Comencen els assaigs de les 
Caramelles al barri de Sta. Caterina
REDACCIÓ / LA VEU

Enguany l’Associació de Ve-
ïns dels Carrers de Santa 
Caterina, Carme i Travessies, 
d’Igualada, celebra el 25è. 
aniversari de la tradicional 
cantada de caramelles (1990-
2014).
Quan tot just la ciutat d’Igua-
lada anava despertant de la 
letargia cultural a què s’ha-
via sumit al llarg de quaranta 
anys, i en feia només dos que 
havia reviscolat l’associació de 
veïns de Santa Caterina, Car-
me i travessies, es va apostar 
fortament per l’organització 
d’un grup de caramellaires 
per fer reviure una tradició 
molt arrelada en aquest barri, 
a semblança de les deganes i 
existents per aquell llavors, les 
caramelles del barri de la Font 
Vella. Avui, són les úniques 
cantades de caramelles que 

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest mes de febrer el Ser-
vei Comarcal de Joventut de 
l’Anoia inicia les inspeccions 
a instal·lacions juvenils de la 
comarca, com ara  cases de 
colònies i albergs juvenils. 
Aquest procediment, que es 
duu a terme cada dos anys, 
és una competència que la 
Direcció General de Joven-
tut de la Generalitat delega 
als Consells Comarcals i, per 
tant, el Servei Comarcal de 
Joventut de l’Anoia és l’òrgan 
encarregat de prestar l’as-
sessorament i proporcionar 
informació, així com de fer el 
seguiment i les inspeccions de 
les instal·lacions juvenils de la 
comarca. 

Inici de les inspeccions a 
les instal·lacions juvenils  

resten testimonials a la ciutat 
d’Igualada, en l’àmbit veïnal.
És per aquest motiu que 2014 
vol ser un any especial i, per 
tant, no només és la junta di-
rectiva de l’associació de ve-
ïns que organitza i treballa per 
a aquesta edició de carame-
lles, sinó que s’ha format una 
comissió organitzadora, amb 
la intervenció dels membres 

fundadors. Hi participaran, 
també, els 8 directors/res que 
han dirigit les caramelles al 
llarg d’aquests anys. Així ma-
teix, s’estan escrivint i musi-
cant composicions expresses 
per a la celebració d’aquest 
fet. De manera especial s’hi 
han convidat les 200 persones 
que al llarg d’aquests 25 anys 
han participat en la tradicional 
cantada i, al mateix temps, es 
convida de manera oberta a 
tots els veïns i veïnes del barri 
i, de manera extensiva, a tots 
els igualadins i igualadines 
que hi vulguin participar. 
Els assaigs tindran lloc els 
dies 5, 12, 19 i 26 de març, i 2, 
9, 16 i 24 d’abril de 2014 al te-
atre de La Veu de l’Anoia (anti-
ga Bandera Negra. Carrer del 
Retir, 24, 2a. planta), de 9 a 10 
del vespre. La cantada serà el 
dissabte 26 d’abril. 

El Consell ja està comuni-
cant als titulars d’aquestes 
instal·lacions les dates de les 
visites programades. De tota 
manera, recorda que, davant 
qualsevol dubte, poden posar-
se en contacte amb el Servei 
Comarcal de Joventut. També 
ho poden fer les persones que 
estiguin pensant en empren-
dre el seu negoci a la comarca 
gestionant una instal·lació ju-
venil, i vulguin rebre assesso-
rament sobre aspectes legals i 
normatius. 
Per a contactar amb el Servei 
Comarcal de Joventut podeu 
enviar un correu electrònic a  
joventut@anoia.cat o bé tru-
car al 93.805.15.85. 
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A falta de tres setmanes de la 
nova cita amb la nova edició 
de “La Botiga al Carrer” - edi-
ció d’hivern, l’activitat amb la 
que es marca el tancament de 
les rebaixes de l’actual tempo-
rada, ja n’hi ha 70 comerços 
inscrits i amb tota la seguretat, 
se superarà el número de 100 
participants. Cada dia hi ha no-
ves soŀlicituds i reserves d’es-
pais i es preveu que aquesta 
edició llueixi igual de bé com 
totes les anteriors. Aquesta ja 
és la 35a. edició d’una de les 
campanyes amb més èxit que 
organitza Igualada Comerç i 
és una trobada obligada en el 
calendari dels molts Catalans 
que des de fa setmanes estan 
esperant aquesta oportunitat 
única per comprar els produc-
tes de la temporada vigent 
amb uns preus realment atrac-
tius, a més de passar un dia 
passejant i gaudint de l’hospi-
talitat d’Igualada. 
Els dos esdeveniments co-
mercials (de l’estiu i de l’hi-
vern) per excel·lència de la ca-
pital de l’Anoia van començar 
fa disset anys per la iniciativa 
d’uns pocs comerciants que 
volien rematar la temporada 
de rebaixes. Ara, a punt per la 

La Botiga al Carrer d’Hivern tancarà el període de rebaixes.

Ja hi ha 70 comerços inscrits 
a la propera Botiga al Carrer 

Massa sovint es cau en la 
faŀlàcia de valorar-ho tot 
en diners. Tothom parla 
dels greus problemes que 
comporta la manca de crei-
xement. Si l’economia no 
creix, ho fa l’atur. I a l’igual 
que planteja l’OMC amb el 
multilateralisme que apro-
fundeix en el lliure comerç 
(la globalització) es pensa 
que la solució per les per-
sones també és la fonamen-
tada en la teoria dels avan-
tatges comparatius. Tothom 
s’ha d’especialitzar i produ-
ir de manera més eficient. 
Així obtindrà una renda més 
alta. Saber molt d’un tema, 
encara que es sigui un igno-
rant en la resta.
   Sabem que l’especialitza-
ció funciona bé en entorns 
estables, però provoca de-
sequilibris quan canvien els 
paràmetres. Igualada anava 
molt bé tenir un clúster del 
gènere de punt. Tot funcio-
nava de manera molt efici-
ent perquè es podien trobar 
solucions a preus raonables 
per qualsevol problema que 
es plantejava. Però quan 
no hi ha feina el procés de 
reconversió sempre és trau-
màtic. Tothom ha d’apren-
dre, sense saber què. Ara 
s’adonen que la Xina s’em-
porta la feina quan combina 
sous baixos amb una tecno-
logia d’avantguarda. I ací es 
perden llocs de treball. I en 
perdre salaris ja no es poden 
comprar aquells productes 
que vénen de fora per molt 
bon preu que tinguin. La 
compra de béns més barats 
no compensa, les moltes al-
tres coses bones de la vida 
que se sacrifiquen en nom 
de l’eficiència. L’argument a 
favor del lliure comerç és un 
argument a favor del benes-
tar, però d’un benestar defi-
nit exclusivament en termes 
monetaris. Aquell que cerca 
obtenir d’una hora de feina 
el màxim de diners possible. 
Però hi ha moltes coses que 
volem i que no es valoren 
en diners. Per exemple pas-
sar temps amb els amics 
o mirar una posta de sol.
Per als economicistes això 
suposa una pèrdua d’una 
oportunitat (diners que es 
deixen de guanyar perquè 
no dediquem aquell temps 
a treballar). I aleshores cal 
recordar la història d’aquell 
professor d’economia, d’una 
prestigiosa universitat ame-
ricana, que va anar de va-
cances a Miami. Va veure 
com el pescador que l’havia 
d’acompanyar amb la seva 

PERE PRAT

barca li deia que sortirien 
al migdia i tornarien a mitja 
tarda. Per justificar-se li va 
dir que li agradava pescar 
i que sortia quan li anava 
bé.       El professor li va 
explicar la teoria econòmica 
basada en el treball. Si es 
llevava més d’hora podria 
fer més diners al dia. Amb 
els guanys podria fer d’ar-
mador d’altres barques, que 
treballarien per a ell i així es 
faria ric. I el pescador li va 
preguntar “què vol dir ser 
ric?”. I la resposta va ser, 
sense adonar-se de la con-
tradicció, “poder llevar-se a 
l’hora que vulguis i sortir a 
pescar, per plaer de fer-ho”. 
   Maximitzar el valor mone-
tari del temps és una opció 
pobre. El desenvolupament 
econòmic és tradueix en 
reduir el cost de la inefici-
ència. És el que fem con-
tractant  algunes feines per 
concentrar-nos en feines de 
més valor afegit (externa-
litzar o terciaritzar l’econo-
mia). Com fa una dóna que 
es dedica a la medicina i 
contracte algú per que li faci 
les feines de la casa. En 
teoria guanya el diferencial 
entre el que cobra i el que 
paga. Però no tot es fa per 
maximitzar el poder adqui-
sitiu. Els diners es gasten 
també per donar-se satis-
faccions personals. Moltes 
persones inverteixen temps 
i diners per obtenir conei-
xements que no sempre 
pensen utilitzar amb interès 
econòmic. O van al teatre o 
mengen en un restaurant.
   Certament el temps és 
alhora un cost i un benefi-
ci. Depèn del moment i de 
les circumstàncies. Els que 
pensen que és un cost, 
consideren una oportunitat 
perduda dedicar temps a 
divertir-se. Els que pensen 
que és un benefici, ho ve-
uen com un gaudi i la millor 
forma de viure la vida. Se-
gurament no tot sigui blanc 
o negra. Els jueus en cada 
tracte lluiten per cada mo-
neda. Però saben ser ge-
nerosos amb les seves ini-
ciatives i amb la cultura que 
consideren un patrimoni de 
gran valor. Gairebé mai viu-
re la vida es paga amb di-
ners... Només cal veure el 
poc valor que tenen quan 
es presenta una malaltia in-
curable. I és que les satis-
faccions més grans poques 
vegades han estat lligades 
amb guanyar diners. 

Voler mesurar-ho 
tot amb diners

35a. edició, la Botiga al Carrer 
és l’esdeveniment més impor-
tant, junt amb la campanya de 
Nadal, tant pels comerciants 
com pels ciutadans de la co-
marca i de tot Catalunya. 
Els més de disset anys d’his-
tòria d’aquesta activitat co-
mercial i promocional, avalen 
l’èxit de l’esdeveniment que 
edició rere edició aplega més 

gent de la comarca de l’Anoia, 
de les comarques del voltant i 
de Barcelona ciutat i rodalies. 
La 35a. edició de la Botiga al 
Carrer, edició d’hivern es farà 
el segon dissabte del mes de 
març, dia 8, donat que el dis-
sabte anterior, dia 1 de març 
es fa el Carnaval a Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

El 15 de febrer es va dur a 
terme el primer programa de 
Jove Cambra d’Igualada, en 
el que es va oferir un seguit 
de cursos de formació per a la 
ciutadania i on professionals 
del coaching, d’organització 
de projectes i risoteràpia van 
exposar els seus coneixe-
ments i experiències perso-
nals als participants. 
La Jova Cambra d’Igualada 
ha iniciat aquest nou any amb 
una jornada de formació, on 
es van obrir les portes a aque-
lles persones interessades en 
el cursos oferts i de pas s’in-
vitava als participants a conèi-
xer de més a prop l’entitat i les 
accions que realitza al llarg de 
l’any. 
La formació va tenir lloc al 
Centre Cívic d’Igualada, on al 
llarg del dia, igualadins i ciuta-
dans dels voltants juntament 
amb membres de les diferents 
Joves Cambres de Catalunya 
van poder gaudir d’aquest 
acte presidit per Cristina Mar-
tín. 
El primer curs de la jornada el 
va impartir Xavier Falgar, qui 
va oferir una sessió de coac-

Jove Cambra d’Igualada va fer una 
jornada de formació molt participada

hing, on donava a conèixer 
quines són les eines per po-
tenciar el creixement personal 
i oferir una comunicació efec-
tiva. Seguidament es va rea-
litzar un seminari pràctic, en 
el que el senador de la Jove 
Cambra d’Igualada, Ramón 
Costa, va exposar com ges-
tionar projectes, ficant com a 
cas pràctic l’organització d’un 
Congrés. 
Per finalitzar aquesta diada 
amb un unes rialles, Glòria 
Garcia va dirigir una sessió de 
risoteràpia, en el qual els parti-

cipants van realitzar un seguit 
d’activitats per alleujar l’estrès 
i conscienciar-se dels benefi-
cis que ens aporta el riure. 
La gran professionalitat dels 
formadors va permetre un fe-
edback amb els alumnes i par-
ticipants, qui van fer un balanç 
positiu d’aquesta experiència. 
Així doncs, Jove Cambra 
d’Igualada inicia aquest 2014 
amb bones sensacions, molta 
empenta i amb ganes de se-
guir realitzant més projectes 
per a Igualada.

Participants en la jornada de formació.
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El periodista igualadí Joan 
Armengol va fer entrega a la 
periodista Pepa Fernández de 
la primera edició del premi al 
millor entrevistador de l’any, 
que porta el seu nom, dins de 
la gala celebrada dijous pas-
sat a l’auditori Caixa Fòrum de 
Barcelona, en motiu del Dia 
Mundial de la Ràdio, organit-
zada per l’Acadèmia Catalana 
d’Arts i Ciències de la Ràdio.
Armengol va tenir un record 
per als que ja no hi són: “és 
molt difícil, per no dir impos-
sible, mantenir l’equilibri quan 
veig que molts dels noms 
d’aquesta gala ja no hi són. 
Tants i tants noms, tant re-
cords. Avui és un dia d’emoció 
d’alegria, de satisfacció però 
també per pensar amb els que 
ja no hi són”
El veterà periodista afirmà que 
“em sento feliç perquè el nom 
de Joan Armengol queda amb 
aquest premi enregistrat, el 
meu fill aquí present, que es 
dedica a la producció, suposo 
que al llarg del temps procu-
rarà que el guardó tingui el 
ressó, la simpatia i l’accepta-
ció que penso que mereix”. i 
expressà que “avui sentint el 
dial, totes les emissores cele-
braven el Dia de la Ràdio. Però 
m’ha sorprès el fet que sembla 
que la ràdio hagi començat als 
anys 70 i 80, i que els noms de 
professionals històrics, molts 
companys meus, no s’es-
mentessin. A més, quan són 
de l’època “bona” de la ràdio, 
quan aquesta tenia una difu-
sió increïble, a banda del con-
tingut. Recordaré sempre a 
Igualada, als anys 40, hi havia 
uns grans talls de llum i hi ha-
via una empresa que tenia la 
possibilitat d’oferir els serials 
radiofònics del Guillermo Sau-
tier Casaseca o Andreu Martín 
per a qui vulgués els pugués 
escoltar. Jo veia mares amb 
els nens als braços escoltant 
aquells programes que serien 

Joan Armengol, amb Pepa Fernández. Foto: J. Peláez.

Joan Armengol, emocionat en la gala 
del premi que porta el seu nom

bons o dolents, però tenien 
una audiència extraordinària”. 
Pepa Fernández, periodista 
de RNE que condueix el ma-
gazín Hoy no es un día cu-
alquiera explicà que “aquest 
premi em fa molt feliç per mol-
tes raons. Una d’elles perquè 
és el Premi Joan Armengol, 
al qual li tinc una gran admi-
ració i una gran estimació. La 
primera vegada que el vaig 
conèixer jo era una nena de 
12 anys que desfilava com a 
‘modelo infantil de pasarela de 
pueblo’, al meu poble, Cerve-
ra, i tu vas venir a presentar 
l’acte. I tothom deia, ve el gran 
Joan Armengol, i allò va ser tot 
un esdeveniment…”.

Els aiguats del Vallés 
l’any 1962
Abans del final de l’acte, a 
Joan Armengol se li va fer en-
trega del Memorial Joaquín 
Soler Serrano, en presència 
de la filla del llegendari locutor, 
Eva Priscilla Soler Serrano. 
Es va fer especial incís que el 
premi se li lliurava a Armengol 
per la seva tasca, a costat del 
mestre, en el programa radi-
ofònic que es va fer en motiu 
dels aiguats del Vallès, l’any 
1962, que va deixar un miler 
de morts. Les paraules de So-
ler Serrano en aquelles hores 
amargues va mobilitzar la soli-

daritat dels catalans. 
Armengol afirmà que “és di-
fícil no emocionar-se aques-
ta nit, mira que he presentat 
molts actes i mai havia sentit 
l’emoció d’avui. Era finals dels 
quaranta, com a padrí de la 
promoció de Radio Juventud 
Igualada vaig anar a Radio 
Espanya amb la il·lusió que 
hem rebés Joaquín Soler Ser-
rano. En honor a la veritat, no 
em va rebre. Però amb el pas 
del temps, vaig coincidir amb 
ell a la Cadena Ser-Radio Bar-
celona, i tristement van arribar 
les inundacions del Vallés. A 
vegades penso que Joaqu-
ín les va magnificar amb la 
seva facilitat de paraula. En 
aquelles llargues hores em 
vaig anar enamorant d’aquella 
persona…no he vist a ningú 
amb aquesta capacitat d’ex-
pressió de Joaquín. Vaig ser 
la seva mà dreta, després ens 
vam fer molt amics…D’ell vaig 
aprendre molt, vaig passar 
moltes hores amb ell, i sem-
pre m’anomenava ‘Juanito 
entrevista’….i això no resta 
serietat a l’excepcional perso-
nalitat del mestre. Aquells ‘A 
fondo’ que va fer a televisió, 
són autèntiques lliçons de pe-
riodisme… Pensar en Joaqu-
ín, és pensar en el millor que 
ha donat la professió”.  

Els globus igualadins 
són notícia per un intent de 
rècord mundial
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 31 de gener, es va 
realitzar el primer intent mun-
dial de fer Slack line entre 2 
globus aerostàtics, al cel de la 
comarca de la Noguera.
L’organització va ser al càrrec 
de l’empresa de vols en glo-
bus Kon Tiki, amb seu a Igua-
lada.
Els pilots dels globus van ser 
els socis fundadors de Kon 
Tiki l’any 1988, Angel Aguirre 
i Miquel Mesegué.
La companyia francesa Skyli-
ners, es va posar en contac-
te amb ells per intentar fer un 
rècord a nivell mundial. Cal dir 
que això no s’havia intentat 

El 2 de març, calçotada popular al barri de St. Agustí
REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació de Veïns i Co-
merciants del Carrer Sant 
Agustí organitza per segon 
any consecutiu una nova edi-
ció de la Calçotada Popular 
que tindrà lloc el dia 2 de marc 
a partir de la 1 del migdia.
El preu, de 10 euros, inclou 10 
calçots amb salsa casolana, 
botifarra, cansalada, amani-
da verda, pa amb tomàquet, 
taronges i coca, i aigua o vi. 
Més informació en qualsevol 
comerç del barri. 

mai, i els globus es van en-
lairar a 600 metres del terra, 
lligats entre les dues cistelles 
amb una cinta plana. Va ser 
en aquesta alçada que els 
skyliners van provar de fer la 
travessa d’un globus a l’al-
tre, fins a vuit persones ho 
van provar. Tan sols una de 
les persones va poder arri-
bar fins a mig camí i desprès 
va caure, com tots els altres. 
Tots ells portaven, afortuna-
dament, paracaigudes. Ara ja 
preparen un segon intent per 
als propers dies. Les imatges 
es van  poder veure en moltes 
cadenes de televisió.

Els globus de Kon Tiki van participar en l’intent de rècord.

Caminada familiar 
del Grup de Lleure “la Clau”
REDACCIÓ / LA VEU

El proper diumenge dia 2 de 
març  es farà una nova cami-
nada familiar matinal, a càrrec 
del Grup de Lleure “La Clau· 
en col·laboració amb el Centre 
Cívic de Fàtima d’Igualada.
Aniran als Esgavellats de Vi-
lanova del Camí. La sortida 
té una durada aproximada de 
tres hores. A mig camí, hi hau-
rà un petit avituallament per a 

tots els participants. Es reco-
mana dur calçat adient i aigua.
L’activitat és gratuïta, però cal 
inscripció prèvia. Les inscrip-
cions poden realitzar-se en 
qualsevol dels centres Cívics 
d’Igualada.
Des de “La Clau” també s’es-
tan enllestint tots els detalls 
de la XV Caminada popular 
de l’Anoia, la qual tindrà lloc el 
dia 11 de maig, a Òdena.

Reunió a Igualada dels serveis 
de cirurgia de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

Aquesta trobada, és bianual i 
té un especial interès per als 
assistents que es faci a l’Hos-
pital d’Igualada, doncs el Ser-
vei de Cirurgia d’aquest centre 
és un referent important en 
cirurgia laparoscòpica i míni-
mament invasiva. 
La reunió va tenir la participa-
ció de la majoria de responsa-
bles clínics dels serveis quirúr-
gics dels hospitals del nostre 
país. En aquestes reunions es 
debaten temes assistencials 
i també aspectes organitza-
tius d’interès per al col·lectiu, 

a més d’exposar diferents 
models de funcionament dels 
serveis quirúrgics.
El màxim responsable del 
centre, el gerent Dr. Ferran 
Garcia, va fer una presentació 
dels principals trets de l’entitat 
i de la darrera activitat anual 
del centre, així com també del 
propi Servei de Cirurgia. El Dr. 
Xavier Feliu, director del Ser-
vei de Cirurgia de l’Hospital 
d’Igualada, va exposar les líni-
es estratègiques i d’organitza-
ció del servei i l’augment d’ac-
tivitat quirúrgica que ha tingut 
el centre en els darrers 7 anys.



Jordi Viladoms inaugura el “saló de la fama” dels 
esportistes anoiencs d’èlit al Campus del Motor
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’esport de l’Anoia, i especi-
alment el del món del motor, 
ja té el seu “saló de la fama”. 
El sotscampió del recent Da-
kar 2014, l’igualadí Jordi Vi-
ladoms, va ser l’encarregat 
d’inaugurar aquest espai, ano-
menat “la Petjada del motor”, 
el passat dimarts al matí, a 
l’entrada del Campus del Mo-
tor, a Castellolí.
Acompanyat del president del 
Consell Comarcal, Xavier Bo-
quete, i de força alcaldes de la 
comarca, Viladoms va deixar 
impresa la rodera de la moto 
KTM amb la que va fer la pres-
tigiosa prova per terres d’Ar-
gentina, Bolívia i Xile el passat 
mes de gener. 
Boquete destacava la compa-
nyonia de Viladoms, escuder 
del campió Marc Coma, una 
actitud “que ha contribuït a fer 
que el seu cap d’equip que-
dés en primera posició” i li va 
agrair que sigui ambaixador 
del territori. Per la seva ban-
da, Viladoms, que va signar el 
llibre d’honor del Campus, va 
explicar que aquestes instaŀ-
lacions, acabades d’inaugurar 
“reuneixen les eines que qual-

Jordi Viladoms, amb la rodera de la moto amb la que va ser segon al Dakar 2014, 
dimarts al Campus del Motor, amb el president del Consell Comarcal, Xavier Boquete.

sevol equip o marca necessi-
ta”. 
El conseller de Promoció Eco-
nòmica del Consell Comarcal,  
Josep Centellas, explicava 
que “l’objectiu és que l’espai  
sigui testimoni dels esportis-
tes d’elit que hagin fet història 
i que vinguin a deixar la seva 
petjada”. El proper en fer-ho 
serà el campió mundial de tri-
al, el pierenc Toni Bou.
El Campus Motor Anoia va 
obrir les portes el passat mes 
de desembre a Castellolí, con-
vertint així l’Anoia en el territori 
de Catalunya més ben prepa-
rat per atendre les necessitats 
del sector del motor, ja que el 
nou equipament empresarial 
se suma a l’oferta del circuit 
de velocitat Parcmotor, al cen-
tre de formació de pilots Fast 
Parcmotor, i al polígon indus-
trial especialitzat en el motor, 
situat al mateix terme munici-
pal. 
El nou edifici, impulsat pel 
Consell Comarcal, és un 
centre tecnològic per acollir 
activitats i esdeveniments or-
ganitzats per empreses dels 
sectors automobilístic, aero-
nàutic i d’energies renovables. 
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Viladoms va signar al llibre d’honor del Campus. Fotos: JP

Antoni De Solà, condemnat 
a sis mesos de presó
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’Audiència Provincial ha 
condemnat Antoni de Solà, 
alcalde de Pujalt, a sis mesos 
de presó per haver agredit el 
seu germà Jaume amb un 
nivell d’obra metàl·lic durant 
una discussió per la titularitat 
d’un pati. Els fets es remun-
ten al 30 de desembre de 
2006, quan els dos germans, 
que viuen en finques veïnes, 
van tenir una discussió en 
relació a un pati de la família 
que divideix ambdues pro-
pietats. Ambdós ja no tenien 
bona relació arran de l’herèn-
cia del pare.

La condemna, però, no és 
ferma, ja que es pot recórrer 
davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. De 
Solà -expresident del Consell 
Comarcal i de l’Ateneu Iguala-
dí- tampoc hauria d’ingressar a 
presó, ja que la pena és inferior 
a dos anys i no té antecedents 
penals. Tot i això, Antoni De 
Solà ha hagut d’abonar 8.270€ 
al seu germà com a indemnit-
zació.
La sentència també inhabilita 
De Solà per sis mesos, però 
només per presentar-se a unes 
eleccions, en cap cas pel seu 
càrrec actual. Jaume De Solà 

demanava 12 anys de presó 
pel seu germà, en considerar 
que va ser víctima d’un delic-
te d’intent d’homicidi. El fiscal 
demanava sis anys.
Segons la sentència, l’agres-
sió va produir-se quan Jaume 
va coŀlocar una tanca a l’es-
mentat pati, que Antoni con-
siderava de la seva propietat. 
Malgrat que Jaume va inten-
tar demostrar amb uns docu-
ments que el pati era seu, la 
discussió va anar pujant de to 
fins arribar a l’agressió física, 
segons Antoni, perque el seu 
germà havia agredit la seva 
parella, que era present.

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Servei d’Esports de Vilanova 
del Camí ja ha obert inscripci-
ons per a la 20a Cursa Popular 
de Vilanova del Camí prevista 
pel dia 9 de març. Serà la vin-
tena edició d’aquesta cita es-
portiva que aplega atletes i afi-
cionats de Vilanova del Camí i 
la comarca. Les inscripcions es 
poden fer via Internet fins el dia 
6 de març a www.vilanovadel-
cami.cat/esports
Novament hi haurà tres re-
correguts: el de 10 km, el de 
4.550 metres i el de 1000 me-
tres per a la quitxalla. La sorti-
da està prevista a les onze del 
matí des de la zona esportiva 
de Can Titó i combinarà circuit 
urbà amb circuit natural, a ex-
cepció del circuit especial per 

als petits que serà pel Parc 
Fluvial.
Pel que fa als premis, hi haurà 
trofeus als tres primers classifi-
cats de la general i als tres pri-
mers classificats de cada cate-
goria en la cursa de 4.550 i la 
de 10.000 m. També es premi-
arà als tres primers benjamins 
i prebenjamins en la cursa de 
petits. A més hi haurà bossa de 
provisions i sorteig d’obsequis 
per a tots els participants.
Aquesta cita esportiva és una 
de les que té més solera a Vi-
lanova del Camí no només per 
a la població local sinó per als 
atletes comarcals. És una de 
les poques proves d’aquestes 
característiques amb inscripció 
gratuïta, a la comarca. 

Obertes les inscripcions 
a la 20a Cursa Popular de 
Vilanova, a Internet

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Escola de Mares i Pares Mar-
ta Mata proposa realitzar un ta-
ller emocional familiar  que por-
ta per títol, “Com comuniquem 
les nostres emocions?”. La 
xerrada està programada per 
aquest dissabte i es farà al ma-
teix centre a partir de les 4 de 
la tarda. Anirà a càrrec de Jose 
Serrano i Xesca Vela, ambdós 
membres de l’escola de mares 

i pares de l’escola.
El taller constarà de dos parts. 
De les 4 a les 6 de la tarda, 
està pensat només per a pares 
i mares i hi haurà monitoratge 
gratuït per a la quitxalla. De 2/4 
de 7 a 2/4 de 8 del vespre, és 
farà l’activitat conjunta per a 
tota la família. 
Cal  confirmar assistència a la 
consergeria de l’escola o per 
correu electrònic a jose.coac-
hing.gestalt@gmail.com

Un taller per aprendre a comunicar 
les emocions, a l’Escola Marta Mata

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El +QCineClub Vilanova torna 
aquest cap de setmana amb 
una nova projecció. Per l’últim 
diumenge de febrer la carte-
llera vilanovina ens proposa 
“Epic el mundo secreto” un 
film amb missatge ecologista 
on les forces del bé, que vo-
len defensar la conservació de 
la natura, s’enfrontaran a les 
forces del mal que volen des-
truir-la. Dels creadors de “La 
Edad del hielo” i “Río”, “Epic: 
El mundo secreto” és una pel-
lícula d’animació en 3D que 
combina comèdia i aventura. 
La podrem veure diumenge, 
a les 12 del migdia, a Can 
Papasseit. L’entrada costa 2 
euros. 
La sessió de cinema, que or-
ganitzen els responsables del 
programa +QCine de Ràdio 
Nova de la mà del Servei de 
Cultura de Vilanova del Camí, 
tornarà a comptar amb el pa-
trocini de Publicacions els 
Carrers.
D’altra banda, podem anunci-
ar ja l’estrena d’un nou cicle 
de sessions del +QCineClub 
per a majors de 12 anys. L’úl-

tim dissabte del mes de març, 
és a dir el dia 29 és prevista 
la projecció de Oblivion, un 
esdeveniment cinematogràfic 
original i innovador protago-
nitzat Tom Cruise. És un film 
del director de “Tron: Legacy” 
i del productor d’”El origen del 
planeta de los simios”. 
En un futur planeta Terra que 
ha evolucionat fins a ser irre-
coneixible, un home s’enfron-
ta al passat i pren el camí de 
la redempció mentre lluita per 
salvar la raça humana. Jack 
Harper (Tom Cruise) és un 
dels últims mecànics d’avions 
no tripulats destinats a la Ter-

ra. Forma part d’una enorme 
operació dirigida a extreure re-
cursos vitals després de dèca-
des en guerra amb l’aterridora 
amenaça que representen els 
Scavs. 
La sessió de cinema, prevista 
pel 29 de març, començarà a 
les 10 de la nit, a Can Papas-
seit. El preu de l’entrada és de 
2 euros.
Per al dia 26 d’abril està pro-
gramada una segona sessió 
del +QCineClub per a majors 
de 12 anys. El títol triat és “El 
origen del planeta de los simi-
os”. 

Aventures heroiques de la mà del 
+QCineClub Vilanova 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Avui en dia Internet ens per-
met satisfer moltes necessitats 
d’informació, de coneixement, 
de comunicació i fins i tot d’en-
treteniment. La facilitat d’ac-
cés a la xarxa  posa en risc, 
però, l’activitat i la interrelació 
dels més petits. És per això 
que Mossos i Policia Local 
porten a terme xerrades sobre 
l’ús d’Internet i les noves tec-
nologies. Sota el títol “Internet 
Segura” volen prevenir sobre 
els riscos d’aquesta activitat. 
A Vilanova del Camí les sessi-
ons informatives es van iniciar 
el mes de febrer amb una do-
ble trobada amb pares, mares 
i també amb mestres, a l’Es-
cola Joan Maragall. I aquest 
dijous és el torn d’una altra 
xerrada a l’Escola Marta Mata, 
a partir de les 3 de la tarda, de 
la mà de l’Escola de mares i 
pares Marta Mata.
El programa Internet Segura 
ja fa cinc anys que es va posar 
en marxa i aquest és el tercer 
curs que els Mossos el realit-
zen de manera conjunta amb 
la Policia Local. La valoració 
que en fan és molt positiva.
Un dels agents dels Mossos 
encarregat d’impartir aques-

tes xerrades al nostre munici-
pi, Joan Carles Elvira ens ex-
plicava avui a La Carmanyola 
de Ràdio Nova la importància 
d’acompanyar els fills durant 
la navegació per Internet i 
d’assessorar-los en aquesta 
activitat, tenint en compte, tal 
i com remarcava, que no no-
més els ordinadors permeten 
l’accés a la xarxa, sinó que 
també hi ha altres dispositius 
o aparells com el mòbil, la ta-
blet o les consoles que perme-
ten la connexió a Internet, un 
fet del qual sovint els pares no 
en són prou conscients.
Tenir els programes antivirus 
actualitzats, no xatejar amb 
gent desconeguda, no contes-
tar a missatges desconeguts o 
estranys... són algunes de les 
recomanacions bàsiques que 
faciliten els agents. Una altra 
de rellevant: no penjar foto-
grafies que poden vulnerar la 
nostra intimitat. De fet aquest 
és un dels riscos que els me-
nors no aprecien i que els po-
den convertir en víctimes d’as-
setjament o posar-los en perill.
Els agents policials també 
aconsellen configurar l’ordi-
nador perquè cada persona 
usuària de la família tingui un 

nivell d’accés diferent a la xar-
xa i limitar els continguts per 
a majors d’edats. Es tracta de 
fer els anomenats controls pa-
rentals per tenir uns accessos 
diferents entre els membres 
de la família i posar limitacions 
per evitar que els nens puguin 
accedir a continguts que no 
són propis a la seva edat. 
Els consells i advertiments que 
donen els agents tenen molt 
bona acollida tant per part dels 
pares com del professorat que 
acostumen a participar, re-
soldre dubtes i establir bona 
connexió amb els agents. Pel 
que fa a les xerrades amb els 
alumnes són també molt enri-
quidores, perquè sovint, com 
ens explicava Elvira els nens 
acaben donant fins i tot solu-
ció a temes que els mossos 
els plantegen i és una estona 
de comú aprenentatge.
Dilluns, 24 de febrer, faran la 
primera xerrada d’aquest curs 
a l’alumnat de 6è de l’Escola 
Marta Mata; el dijous 26, la re-
petiran a l’Escola Pompeu Fa-
bra i el dia 6 de març (encara 
està pendent de confirmació) 
la podrien fer a l’Escola Joan 
Maragall. 

“Internet Segura” campanya per prevenir 
sobre els riscos de la xarxa als més petits
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LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

ʼʼʼʼOʼʼʼMʼʼMʼʼʼʼʼOʼÚʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼÓʼ
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ʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼʼʼvʼʼʼʼʼçʼʼʼʼʼʼʼVʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ
ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼàʼʼʼʼʼ+ʼMʼʼúʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ+ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ 32 €

42 €
DʼʼʼʼʼNʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼÇʼʼʼʼʼʼʼʼʼMʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

NOMÉʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ ʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

Dʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ

Et portem amb autobús a 
la Passió d’Esparreguera

Només espectacle

Dia sencer
PROGRAMA DEL DIA  16  DE MARÇ I  4  DE MAIG DE 2014
 MATÍ 
07.30h HORARI DE SORTIDA D’IGUALADA: Estació Nova
08.00h HORARI APROXIMAT D’ARRIBADA A ESPARREGUERA 
8.15h - 9.45h VISITA ESPAI AUDIOVISUAL + RUTA PER LA HISTÒRIA DE LA TERRA
10.45h ENTRADA A LA SALA
12.45h - 13.00h FOTOGRAFIA DEL GRUP AMB ELS PERSONATGES
13.00h - 15.00h DINAR DE GERMANOR (Restaurant per determinar)

 TARDA

15.15h ENTRADA A LA SALA
14.30h INICI DE LA SEGONA PART DE LA REPRESENTACIÓ
17.45h FI DE L’ESPECTACLE
17.45h - 18.15h VISITA GUIADA AL TEATRE
18.30h VIATGE DE TORNADA A IGUALADA

PROGRAMA DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2014
 TARDA

14.45h HORARI SORTIDA DES D’IGUALADA: Estació Nova
15.30h HORARI APROXIMAT D’ARRIBADA A ESPARREGUERA
15.30h - 16.15h VISITA GUIADA AL TEATRE
16.45h ENTRADA A LA SALA
17.00h INICI DE LA REPRESENTACIÓ
21.45 h FI DE L’ESPECTACLE       
22.00h VIATGE DE TORNADA A IGUALADA

TARONJA
PANTONE 158 C
CMYK- C0 M 61 Y 97 K0

GRANATE
PANTONE
CMYK- C0 M 91 Y 100 K23

DE L’ANOIA

Reserva la teva plaça a La Veu de l’Anoia
(El preu s’abonarà a l’entrar a l’autobús)
info@xptours.cat 
C/Retir 40, Igualada
Tel. 669 485 500

ESPECTACLE+RUTA
MENÚ+TRANSPORT

ESPECTACLE+
TRANSPORT



Dos poblatans creen un ambiciós projecte per a convertir la 
muntanya del Castell de Claramunt en un espai educatiu
JORDI PUIGGRÒS / LA POBLA

Els poblatans Pitus Robert i 
Judith Gràcia han creat, amb 
la coŀlaboració de l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt, un 
ambiciós projecte sota el títol 
“La Muntanya dels Nens”, en 
referència al turó que acull en 
la seva part més alta el Cas-
tell de Claramunt. El projecte 
consisteix en establir un circuit 
d’activitats infantils que s’inici-
aria al costat mateix de l’Ajun-
tament, i finalitzaria dalt del 
turó, tot plegat lligant-ho amb 
un conte que ha escrit Pitus 
Robert, un apartat en el que ja 
té prou experiència. Nens del 
CEIP Maria Borés de la Pobla 
ja han participat en la construc-
ció d’algunes cabanes en el 
camí del castell, que formaran 
part del circuit educatiu de “La 
Muntanya dels Nens”, un pro-
jecte que, quan estigui a punt, 
es vol fer arribar a totes les es-
coles de Catalunya.
El conte explica la història de 
la Foix, una nena poblatana 
que inventa tot un seguit de 
novetats al camí del castell 
amb l’objectiu de donar vida al 
poble, i de fer-hi venir turistes. 
“La Foix pensa que si en algun 
racó del camí pots grimpar, en 

Pitus Robert i Judith Gràcia.

“La Muntanya dels 
Nens” ha estat creat 
per Pitus Robert 
i Judith Gràcia, i 
s’estrenarà l’1 de 
Maig coincidint amb 
l’Aplec del Castell
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Nens de la Pobla ja han participat en la construcció d’algunes activitats.

un altre buscar fòssils, o en un 
altre fer-te una cabana o entrar 
en un laberint, la pujada no 
es farà tan feixuga i tot d’una 
et trobaràs dalt del castell”, 
explica Robert. Tots els nens 
del poble, amb la Foix al cap-
davant, aconsegueixen en el 
conte fer del camí del castell 
un apassionant recorregut... 
que ara podrem veure, no en 
la ficció, sinó en la realitat. “La 
idea va agradar força a l’escola 
Maria Borés i, de fet, els nens 
ja hi han coŀlaborat tot resse-
guint el conte, que també s’ha 
llegit a totes les classes”, diu 
Pitus Robert. La intenció és 
que aquest conte acabi també 
publicant-se.
Una poblatana nouvinguda de 
Barcelona, Judith Gràcia, amb 
experiència en el sector de l’or-
ganització d’esdeveniments, 
va veure en la gimcana de “La 

Muntanya dels Nens” un po-
tencial prou interessant per a 
captivar escoles i famílies de 
tot el país. El projecte va deixar 
de ser quelcom únicament po-
blatà, per esdevenir una oferta 
per a tothom. L’Ajuntament s’hi 
va implicar de seguida.
“El projecte és llarg, no té una 
data fixada pel seu final, però 
el moment més especial, per 
començar, serà l’aplec del 
Primer de Maig”, diu Gràcia. 
D’altra banda, els escassos 
recursos municipals tampoc 
poden proporcionar tots els di-
ners necessaris per a fer totes 

les construccions permanents 
d’una tacada, sinó que s’haurà 
de fer per fases. Els promotors 
també voldrien trobar alguna 
empresa local que coŀlaborés 
en aquest projecte.
“L’itinerari començaria just dar-
rere de l’Ajuntament, on hi ha 
prou aparcament per als visi-
tants, i a partir d’aquí es tra-
vessaria tot el casc antic, fins 
a les escales d’accés al camí, 
on hi hauria un petit rocòdrom. 
A partir d’aquí, se segueix el 
camí, i els visitants anirien tro-
bant àrees lúdiques per a que 
juguin els nens, fins dalt de la 
muntanya”, explica Judith Grà-
cia.
L’objectiu final és portar més 
turistes a la Pobla, aprofitant 
l’encant del castell. “Potenci-
em que vingui gent a passar 
el dia al poble, que s’hi quedi 
a dinar, i que es generi un mo-
viment econòmic. Realment hi 
ha potencial”. El projecte inclou 
també una mascota, Guillem 
de Claramunt, que té a veu-
re amb els orígens medievals 
del castell, realitzat per l’artista 
poblatà Jordi Muray, o fins i tot 
articles de marxandatge, com 
bosses especials per a que 
els nens recullin mostres de 

fòssils o de botànica, les ano-
tin en una cartilla, i al final del 
recorregut, la vegin segellada i 
rebin una “pedra màgica” com 
a premi, tot fent volar un estel 
cap al cel. 
Aquests productes es vendrien 
a les botigues de la Pobla de 
Claramunt. “Ens creiem molt 
aquest projecte”, diuen els pro-
motors. “Pensem que de debò 
pot generar vida al poble, i un 
cert moviment econòmic. És 
una oportunitat”.
De moment, s’ha acabat la 
zona de cabanes, i posterior-
ment s’executarà tota la fase 
de senyalització del recorregut, 
amb uns espais informatius so-
bre la botànica i la fauna de la 
zona, i la seva història. Hi ha 
llocs, però, on no caldrà fer-hi 
res, perquè ja els proporciona 
la pròpia naturalesa: des de 
petits fòssils -fàcils de trobar 
a tota la carena entre Collbàs 
i el castell de Claramunt- fins a 
cargols gegants fossilitzats a la 
roca, que els nens hauran de 
descobrir mitjançant bruixòles, 
o zones on poder grimpar, o bé 
captar l’eco de la muntanya.
El Primer de Maig serà l’inici 
d’aquest projecte, amb la coŀ-
laboració de grallers del poble 
i del seu entorn, que, tot pujant  
el camí, aniran aturant-se per 
a estrenar les activitats. Al fi-
nal de l’acte, dalt el castell, hi 
haurà una enlairada d’estels. 
Tot plegat es fotografiarà per 
poder iŀlustrar el conte. 
També es farà una exposició 
a la Biblioteca del poble com a 
agraïment a la dedicació dels 
alumnes i professors del CEIP 
Maria Borés, que també han 
treballat la documentació i el 
material que servirà per a ela-
borar les parts educatives de la 
gimcana.

El cas dels “sous irregulars” a l’Ajuntament d’Òdena, 
pendent de l’inici de l’audiència prèvia a Madrid
ÒDENA / REDACCIÓ

El cas dels presumptes “sous 
irregulars” que van cobrar en 
forma d’indemnitzacions per 
assistència a reunions l’alcal-
de i regidors de l’Ajuntament 
d’Òdena en el passat mandat 
municipal es veurà en els pro-
pers dies com a audiència prè-
via al Tribunal de Comptes de 
Madrid.
Tot i així, segons es va expli-
car en el darrer ple municipal, 

hi ha hagut una sèrie de no-
vetats significatives en el cas, 
tota vegada que deixen d’estar 
inclosos en la demanda els re-
gidors de PSC i CiU de l’anteri-
or mandat, per passar a ser-ho 
únicament l’exalcalde Francis-
co Guisado, avui cap de l’opo-
sició en el consistori odenenc, i 
la secretària municipal, Teresa 
Barbany.
Tot i que des del govern munici-
pal, que formen CiU i ERC, no 
es volen fer declaracions sobre 

aquest assumpte, sembla que 
efectivament s’han retirat les 
“acusacions” contra els  exre-
gidors Jaume Xaus, Andrés 
Aguilera, Anna Mª García, Víc-
tor M. Salas, Francesc Jorba, 
José Emilio Ortega i Francisco 
García. 
Recordem que el que fou regi-
dor del grup mixt, Toni Méndez, 
a més dels dos regidors d’ERC, 
Carles Casanova i Jordi Galar-
za, ja van tornar els diners “de 
més” que haurien cobrat. Hi 

hauria, però, uns 120.000€ per 
acabar de retornar. 

Demanda per danys 
i perjudicis
Fonts properes al grup munici-
pal del PSC han explicat que 
els exregidors socialistes po-
drien presentar una demanda 
al govern d’Òdena per danys 
i perjudicis, tota vegada que 
la seva defensa legal ha oca-
sionat unes despeses que han 
hagut de sufragar.  Francisco Guisado, exalcalde d’Òdena.



23
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
21 de febrer de 2014Comarca

Conca d’Òdena

MONTBUI / LA VEU

Dimecres passat va tenir lloc 
a l’Ajuntament de Montbui 
una reunió institucional amb 
la junta directiva del Casal de 
la Gent Gran, encapçalada pel 
seu  president Joan Compte. 
L’objectiu de la trobada va ser 
conèixer de primera mà les 
necessitats dels avis i àvies 
montbuiencs i també coordi-
nar les accions en matèria de 
dinamització de la gent gran 
del municipi. L’acte va comp-
tar amb la presència de l’al-
calde Teo Romero, la Tinent 
d’Alcalde de Benestar Social, 
Salut Pública i Gent Gran Au-
rora Fernández, el president 
del Casal de la Gent Gran 
Joan Compte i el vicepresi-
dent de l’associació Joan Lu-
que i durant el mateix es va 
signar l’acord de col·laboració 
entre ambdues parts.
Durant la trobada també es va 
avaluar de forma molt positiva 
la col·laboració existent entre 
l’Ajuntament i l’Associació de 
la Gent Gran, la qual realitza 
nombroses activitats durant 
l’any. Sardanes, música i mo-
viment, patxwork, informàtica, 

o les “caminades saludables” 
són algunes de les propos-
tes que es realitzen de forma 
setmanal als equipaments 
municipals i que van adreçats 
especialment a les persones 
grans de Montbui. Sense obli-
dar la importància que ha tin-
gut Mont-aQua com a espai 
de salut i esbarjo per als avis i 
àvies de Montbui i també l’es-
pai de gaudi, el ball dels dijous 
i els diumenges a La Vinícola, 
tota una tradició plenament 
consolidada i amb més de 15 
anys d’història. A més de les 
activitats continuades, la Set-

MONTBUI / LA VEU

Montbui estrenarà aquest 
any l’arribada de l’estiu amb 
la celebració de la I “Rookie 
Trail”, una innovadora cursa 
de muntanya que es durà a 
terme amb sortida i arribada 
a Mont-aQua,  i que permetrà 
als participants conèixer l’Es-
pai Obert del terme municipal 
montbuienc, i alguns dels ca-
mins i corriols més propers a 
la carena de La Tossa. Pre-
cisament la bellesa del pai-
satge per on transcorrerà la 
prova és un dels alicients que 
explica un dels organitzadors 
de la prova, el responsable de 
l’empresa JocNet Javier Gon-
zález. 
Precisament les empreses 
Tannot i JocNet, amb el suport 
de l’Ajuntament de Montbui 
i de diferents col·laboradors 
del municipi, entre ells Mont-
aQua, seran els encarregats 
de tirar endavant aquesta 
prova, que ja està recollint les 
primeres inscripcions a través 
de la web Runedia.
La “Rookie Trail” serà una 
“Cursa de Muntanya per pa-
relles”. Com explica Javier 
González “aquest serà el 
nostre fet diferencial. Hi hau-
rà classificacions per pare-
lles masculines, femenines i 
també la categoria mixta. Per 
guanyar la prova computaran 
els resultats dels dos compo-
nents de la parella”. L’objectiu 
dels organitzadors és fer una 
prova familiar, amb diferents 
recorreguts aptes segons les 
edats. 

L’Espai Obert de Montbui, 
un alicient per als “run-
ners” i els “bikers”
Sens dubte l’Espai Obert de 
Montbui, amb moltes rutes 
senyalitzades i aptes per fer-
les a peu o en bicicleta de 
muntanya, és un dels grans 
atractius d’aquesta prova. 
Sense anar més lluny, durant 
la propera Setmana Santa és 
previst que passi també pel 
terme municipal montbuienc 
una etapa de Volta a Catalu-
nya amb BTT (la “Volcat”).     

Es prepara la “Rookie 
Trail”, una innovadora 
cursa de muntanya a 
Montbui 

L’Ajuntament de Montbui dóna suport a 
l’Associació de la Gent Gran 

mana de la Gent Gran, la pri-
mera setmana d’octubre és el 
punt àlgid de les activitats pro-
gramades de forma conjunta 
per la regidoria de Gent Gran i 
la mateixa Associació.
Com explica l’Alcalde Teo 
Romero “la gent gran és una 
prioritat per a nosaltres. Apos-
tem per uns avis i àvies actius 
i participatius, amb inquietuts i 
ganes de continuar implicant-
se en la vida social del muni-
cipi. Des de l’Ajuntament tre-
ballem perquè puguin tenir les 
màximes facilitats en activitats 
informatives, formatives i de 

lleure. Des de fa molts anys 
hem trobat les complicitats de 
la junta directiva del Casal, 
on Joan Compte i tota la seva 
junta estan fent una feina fan-
tàstica durant tot aquest perí-
ode”. 
Ara fa unes setmanes es 
signava un conveni de col-
laboració amb la Fundació 
CaixaBank, el qual permetrà 
continuar assegurant la realit-
zació de noves activitats i pro-
postes per als avis i àvies de 
Montbui. El batlle Teo Romero 
assenyala que “és important 
que totes les institucions, pú-
bliques i privades, treballem 
amb la nostra gent gran. Són 
un dels col·lectius que més 
pateixen la crisi amb les reta-
llades a la sanitat, la conge-
lació de les pensions, i la ne-
cessitat de sostenir, en alguns 
casos a les seves famílies. A 
Montbui tenim clar que el valor 
de l’experiència és molt impor-
tant per a la comunitat i que 
hem d’aprendre molt d’ells, 
que han superat moltes crisis 
com aquesta amb el seu tre-
ball, empenta i sacrificis”.  

MONTBUI / LA VEU

Dimecres passat va tenir lloc 
l’acte de signatura dels acords 
de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Montbui i els represen-
tants de les AMPA’s de l’escola 
Montbou i l’Institut Montbui. Dos 
dies abans es van signar també 
els convenis amb les AMPA’s 
de l’Escola Garcia Lorca i l’Es-
cola Antoni Gaudí.
L’alcalde Teo Romero recor-
da que “l’objectiu d’aquestes 
trobades és explicar als res-
ponsables de les AMPA’s els 
criteris que volem seguir per 
formalitzar la seva col·laboració 
en forma de convenis. Pensem 
que les AMPA’s de Montbui 
realitzen una feina molt bona, 
especialment a l’hora de tirar 
endavant activitats per a tots 
els nens i nenes. En alguns ca-

sos la tasca social és evident, ja 
que, malgrat la crisi, continuen 
oferint activitats extraescolars 
obertes a nens i nenes que en 
cas contrari no les podrien fer”. 
L’alcalde de Montbui va apuntar 
que “en un moment com l’actual 
on hem de vetllar al màxim per 

L’Ajuntament col·labora amb l’AMPA de l’Escola 
Montbou i amb la de l’Institut Montbui

una gestió responsable dels 
recursos, prioritzarem aquelles 
entitats de Montbui que es com-
prometin a fer tasques en favor 
de la comunitat. Volem que 
aquests convenis es centrin a 
potenciar les tasques socials i 
també aquelles qüestions que 

afectin a més nombre de perso-
nes del nostre municipi”. El bat-
lle va recordar per últim que “els 
convenis són millors que les 
subvencions: donen seguretat 
en el temps i ens poden ajudar 
amb tots els temes socials”.

Teo Romero reunit amb els representants de les AMPA’s de l’Institut de Montbui i de l’Escola Montbou
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LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, a través dels Plans 
Locals d’Ocupació impulsats 
per la Diputació de Barcelona, 
està donant feina a aturats i 
aturades de llarga durada del 
municipi. Durant aquest any, 
es contractaran nou persones 
a mitja jornada i per un perío-
de de tres mesos.
Davant la greu crisi econòmi-
ca que s’està patint, el 2013 
l’Ajuntament ja va tirar enda-
vant uns plans ocupacionals 
interns, que van suposar la 
contractació de nou persones 
també en períodes de tres 
mesos. Aquestes dues actu-
acions, promogudes per les 
regidories de Promoció Eco-
nòmica i de Benestar Social, 
formen part de les polítiques 
de l’equip govern del Consis-
tori poblatà per ajudar les per-

sones i les famílies del poble 
amb poc recursos.
El perfil de la gent contrac-
tada són aturades i aturats 
de llarga durada usuaris del 
Servei d’Orientació Laboral 
o de Serveis Socials, que o 
bé estan cobrant un subsidi 
d’atur (prestació no contributi-
va) o bé ja no cobren res. Les 
tasques de les persones con-

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt dóna 
feina a persones aturades del municipi

ÒDENA / LA VEU

Els serveis de cultura de 
l’Ajuntament d’Òdena i la Fun-
dació Pepe Rubianes amb 
la col·laboració de l’editorial 
Al Revés, han organitzat pel 
proper diumenge 2 de març la 
presentació del llibre “Despu-
és de despedirme: Pepe Rubi-
anes inédito”. 
“Después de despedirme: 
Pepe Rubianes inédito”, és un 
recopilatori de poemes i textos 
inèdits de Pepe Rubianes reu-
nits i seleccionats per la seva 
germana Carmen, juntament 
amb l’editor Josep Forment 
de l’editorial Al Revés i  la col·

Òdena presenta el proper 2 de 
març “Después de despedirme: 
Pepe Rubianes inédito”

laboració d’alguns amics. Un 
homenatge de la seva germa-
na Carmen per mantenir viu el 
seu llegat d’humor.
La presentació, que tindrà lloc 
a les 19:00h al Teatre Centre 
Unió Agrícola, comptarà amb 
la participació de la seva ger-
mana Carme Rubianes, l’edi-
tor i autor del pròleg, Josep 
Forment i Guillermo Torres i 
el Gerent de la fundació Pepe 
Rubianes.
Durant l’acte es farà una lec-
tura de textos inèdits del Pepe 
acompanyats per música en 
directe.

ÒDENA / LA VEU

El pavelló municipal Mestre 
Vila Vell d’Òdena va acollir el 
passat dissabte una trobada d’ 
entitats esportives de Tai·Jitsu 
organitzada per la secció de 
l’ Escola Esportiva d’Òdena 
amb el Club Budokan de Vila-
nova del Camí.
En la trobada hi van partici-
par més de 170 nens i nenes, 
esportistes en les categories 
inferiors que van realitzar di-
ferents exercicis mostrant di-
ferent tècniques. L’exhibició 
va ser seguida per una gran 
quantitat de públic que va om-
plir tota la graderia del pavelló, 
des d’on van poder seguir les 
diverses metodologies de les 
entitats.
La competició va començar a 
les 4 de la tarda amb la pre-
sentació de les de les entitats 
i els alumnes de l’Escola Es-
portiva d’Òdena que fan Tai·
Jitsu. Seguidament va tenir 

lloc la fase classificatòria d’ex-
pressió tècnica i per acabar la 
jornada es va dur a terme les 
fases finals de la kata. Segons 
els mateixos mestres, cal des-
tacar  el gran nivell tècnic dels 
alumnes.
L’Escola Esportiva d’Òdena, 
des del l’any passat comp-
ta amb una secció esportiva 
de Tai·Jitsu en la que hi par-
ticipen un desena de nens i 
nenes. L’objectiu de l’Escola 
Esportiva adreçada a tots els 
nens i nenes d’Òdena és pro-
moure i incentivar la pràctica 
de l’esport, a més de ser una 
eina de cohesió social.  
El regidor d’Esports de l’Ajun-
tament d’Òdena, Sergi Lo-
zano, es congratula una ve-
gada més d’acollir trobades 
com aquesta que fomenten la 
pràctica de l’esport, la salut i 
la transmissió d’uns valors i 
dinamitzen el pavelló polies-
portiu municipal.  

Trobada d’entitats esportives 
de Tai-Jitsu a Òdena 

tractades són, bàsicament, la 
neteja i el manteniment dels 
espais públics. Els contractats 
durant aquest primer trimes-
tre, de gener a març, estan ar-
ranjant les escales d’accés al 
Castell de Claramunt des del 
nucli antic. Actualment, el mes 
de gener, segons les xifres ofi-
cials, a la Pobla hi ha registra-
des 194 persones. 

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena, està 
duent a terme un seguit d’ac-
tuacions amb l’objectiu de 
cuidar el manteniment dels 
espais públics i és que des de 
principis de gener s’està tre-
ballant en aquelles petites ac-
tuacions sovint no tan vistoses 
però que fan del municipi, un 
poble més net i endreçat. 
Un operari de la brigada mu-

nicipal, contractat dins el pla 
d’ocupació del Consell Co-
marcal de l’Anoia a través del 
programa Treball i Formació 
impulsat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC), 
és l’encarregat de realitzar 
aquests treballs que van des 
de pintar el mobiliari urbà fins, 
en alguns casos, canviar·lo.
Entre altres treballs realitzats 
hi ha els efectuats al Parc de 

Petites actuacions amb grans 
millores a Òdena

la Font on s’ha pintat tot l’es-
cenari, s’han fet treballs de 
manteniment als bancs pintant 
o reparant·los i s’han canviat 
papereres, entre altres. Tam-
bé s’han pintat les pilones dels 
carrer Sant Pere Màrtir i s’ha 
recuperat la premsa de raïm 
que hi ha al carrer Pare Ignasi 
i estava molt malmesa.
Properament s’actuarà al barri 
de Sant Pere on és previst pin-
tar la parada d’autobús, pintar 
les baranes de ferro de la pla-
ça Sant Jaume i Sant Miquel 
i en general es vetllarà pel 
manteniment dels parcs del 
Barri i del mobiliari urbà com 
bancs, papereres, etc.
El regidor de serveis i mante-
niment de l’Ajuntament d’Òde-
na, Sergi Lozano, explica que 
l’objectiu d’aquestes petites 
actuacions és dignificar i mi-
llorar la qualitat de l’espai urbà 
i fer més agradables aquests 
espais de convivència dels 
odenencs.

L’Associació per a l’Oci de la Gent de la Pobla 
organitza un cap de setmana a Sitges
LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran de la Pobla de Cla-
ramunt organitza, els dies 8 i 
9 de març, un cap de setmana 
a Sitges. El preu de la sortida 
és de 95 euros per persona i 
la data límit per apuntar·se 
és el divendres 28 de febrer. 

El pagament s’ha de fer a 
CatalunyaCaixa i després cal 
portar el rebut al Local Social 
de l’Ateneu, de dilluns a diven-
dres, de les 9 del matí a les 12 
del migdia.
L’excursió inclou l’estada de 
dos dies a l’hotel Terramar 
amb règim de pensió comple-

ta. També hi haurà ball, una 
rua i un concurs de carnes-
toltes. L’hora de sortida serà 
a les 9 del matí des de l’Ho-
tel Robert. Aquesta activitat 
compta amb el suport de la 
regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament.
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Comoditat: Pots rebre la teva Veu 
a domicili o al quiosc més proper.

Sortejos: Participa als sortejos exclusius
per als nostres subscriptors.

Targeta del subscriptor: Amb la targeta 
podràs identificar-te i gaudir de molts
descomptes a comerços i promocions 
especials.

Truca’ns al 93 804 24 51
i demana informació.

o entra a  
www.veuanoia.cat 

Si  ets titular del carnet jove tens 
un 10% de descompte en la 
subscripció a La Veu
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CAPELLADES / LA VEU

Des de la nova Biblioteca El 
Safareig de Capellades es co-
mençarà un Club de Lectura, 
en col·laboració amb el grup 
de classes de català de La 
Lliga.
Aquesta setmana, dimecres 
19 a les set de la tarda, es fa la 
reunió informativa per explicar 
a totes les persones interes-
sades com funciona un club 
de lectura. Però si algú no pot 
assistir a la reunió, es pot pas-
sar per la biblioteca i demanar 
informació per a l’activitat que 
començarà aquest mes.

El club es reunirà cada més i 
mig per comentar el llibre que 
s’hagi proposat entre els as-
sistents habituals.
Aquesta és una de les prime-
res activitats que s’organitza 
des de la Biblioteca, amb l’ob-
jectiu de promoure la lectura.
De moment, des de la seva 
inauguració el passat novem-
bre, la Biblioteca està tenint 
molt bona acollida entre els 
capelladins. Així, el passat 
mes de gener es va comptabi-
litzar una assistència total de 
3.339 persones.

La Biblioteca El Safareig 
engega un Club de Lectura CAPELLADES / LA VEU

“Figura i retrat – Fil d’inspi-
ració” és el títol de la mostra 
realitzada per Rosa Calzada 
Jubert que s’inaugurarà  Casa 
Bas aquest cap de setmana.
Segons destaca la mateixa 
autora, “Des de les pintures 
primitives, la figura humana ha 
estat un motiu de representa-
ció permanent en la figura de 
l’art. Dins l context d’una actu-
alitat certament poc engresca-
dora m’endinso amb una altra 
mirada en un món de bellesa 
i tendresa”. Aquesta mostra 
s’inaugurarà aquest diumenge 
a les 12:30 i es podrà visitar 
fins el 9 de març.

Nova exposició a 
Casa Bas

CAPELLADES / LA VEU

El passat divendres 14 de fe-
brer vàrem iniciar un nou curs 
de coneixement de l’entorn 
a  Capellades. El curs, d’una 
durada de 20 hores,  pretén 
informar sobre diferents as-
pectes de la societat catalana 
(organització social i política, 
història, cultura i llengua, drets 
i deures, serveis públics...). La 
formació s’adreça a persones 
d’origen estranger, nouvingu-
des o no, majors de 16 anys.  
Les sessions es duran a terme 
els divendres de 9:30 a 11:30h 
a la Biblioteca El Safareig. 
Aquest curs està organitzat 

per de l’Àrea de Ciutadania i 
Convivència del Consell co-

Curs de coneixement de l’entorn a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Una norantena de persones 
va assistir, malgrat la pluja, 
aquest diumenge a la xerrada-
col·loqui del Cercle Català de 
Negocis, celebrada a la Biblio-
teca “El Safareig” de Capella-
des a les set de la tarda. La 
sala d’actes es va fer petita, 
però l’interès generat va suplir 
amb escreix aquesta mancan-
ça. Primer de tot, en Xavier 
Cassanyes va prendre la pa-
raula per presentar oficialment 
a la nostra Vila l’Assemblea 
Territorial de Capellades, in-
closa dins de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC). 
Després va donar pas als dos 
conferenciants. 
El Sr. Jordi Milla va portar el 
pes de la xerrada, ajudat per 
una projecció que, amb gràfics 
i imatges, explicava la situació 
econòmica i social d’Espanya 
en el passat, present i futur, 
i la de Catalunya en relació 
amb aquella i amb el món. Va 
demostrar ser un expert en 

el tema i va aclarir -al públic 
en general i als comerciants i 
empresaris en particular- totes 
aquelles qüestions derivades 
dels canvis polítics que es pre-
veu que puguin succeir prope-
rament. L’explicació, plena de 
dades extretes de diferents 
fonts, molt amena, va ser se-
guida amb interès pel públic 
assistent. Al cap de més d’una 
hora de xerrada es va finalit-

zar la part explicativa i es va 
donar pas al col·loqui, amb 
preguntes i comentaris dels 
assistents als dos conferenci-
ants, Jordi Piqué i Jordi Milla. 
Cap a les nou del vespre es 
va donar l’acte per acabat i 
els assistents van agrair amb 
aplaudiments la contribució 
dels conferenciants a fer més 
clar el futur del nostre país.

Gran èxit de públic a la xerrada del Cercle 
Català de Negocis a Capellades

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una trentena de joves van 
participar, el dijous 13 de fe-
brer, al taller de pancakes i de 
tortitas tontitas, que va orga-
nitzar la regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt, a través del Cau 
Jove. Aquesta activitat va obrir 
la programació de propostes 
per als mesos de febrer, març, 
abril i maig per al jovent pobla-
tà.
El taller va començar amb una 
breu explicació de la recepta 
dels pancakes i de les torti-
tas, que van fer amb pasta de 
full arrebossada amb sucre,  
i després es va passar a la 
pràctica. Els participants van 

fer la massa dels pancakes 
que després van poder con-
dimentar al seu gust, amb xo-
colata, llet condensada, mel-
melada, mel o nata. Els joves 
també se’n van poder endur 
les receptes a casa. L’activitat 
va anar a càrrec de la Cristina 
Sánchez, tècnica de joventut, 
i de la Bea Guillén, dinamitza-
dora i informadora juvenil.
El proper taller de cuina serà 
el 27 de febrer, coincidint amb 
Dijous Llarder, i serà de truites 
de botifarra d’ou. L’activitat 
oberta als joves a partir dels 
11 anys es farà a la sala po-
livalent del Cau Jove a partir 
d’1/4 de 6 de la tarda. La ins-
cripció és gratuïta.

Una trentena de joves poblatans 
participen al taller de pancakes 
i de tortitas tontitas

marcal de l’Anoia i l’Ajunta-
ment de Capellades.

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una dotzena de mares i pares 
de la Pobla de Claramunt van 
assistir, els dilluns 10 i 17 de 
febrer, a un curs per ser un 
bon guia per als fills i filles. Les 
dues sessions, amb el títol “Hi 
ha pares i mares perfectes?”, 
les van organitzar les regido-
ries d’Educació i de Benestar 
Social de l’Ajuntament i es va 
fer a la biblioteca de l’escola 
Maria Borés.
El curs, subvencionat per la 
Diputació de Barcelona, el va 

dur a terme un professional 
de l’empresa Viute. Les dues 
sessions, de dues hores cada 
una, es van estructurar en 
una explicació teòrica i des-
prés cada assistent va poder 
exposar la seva experiència 
personal. Es va treballar, so-
bretot, els valors que van re-
bre els pares quan eren nens i 
com els transmeten a les filles 
i als fills. Els pares i mares van 
fer una valoració molt positiva 
d’aquesta activitat.

Una dotzena de mares i pares 
poblatans assisteixen a un curs 
per ser un bon guia per als fills
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Els Matinals del CRIP és un 
espai didàctic que s’obrirà de 
manera periòdica, destinat 
tant a alumnes d’ESO i batxi-
llerat com a totes les perso-
nes interessades en la biodi-
versitat actual i del passat. Es 
tracta d’una proposta formada 
per un conjunt de xerrades di-
dàctiques que compten amb 
suport digital, exposicions 
o toca-toca, per aprofundir 
en les espècies animals que 
estan estretament relaciona-
des amb el nostre territori. Es 
planteja des de tres dimensi-
ons diferents interconnecta-
des entre si:
- Biològic: Mostra les carac-
terístiques del grup i de les 
espècies que l’integren, de 
la seva filogènia, biologia, re-
producció, alimentació, etolo-
gia (comportament), hàbitat, 
distribució geogràfica, etc.
- Paleontològic: Conté una 
petita introducció a aques-
ta ciència on es revisen les 
principals espècies fòssils del 
grup al nostre territori. S’ex-
posen les troballes i totes les 
tasques lligades a la recupe-
ració i estudi dels fòssils com 
a eina de reconstrucció dels 
ambients del passat.
- Conservació: Explicació de 
la situació actual de les po-
blacions d’alguna de les es-
pècies del grup a casa nostra 
i dels seus treballs i projectes 
de conservació.
L’objectiu dels Matinals és 
donar a conèixer l’excepcio-
nal patrimoni paleontològic 

dels Hostalets de Pierola, 
transmetre la importància de 
la conservació de la biodiver-
sitat actual i la seva connecti-
vitat amb la biodiversitat fòssil 
i, finalment, aprofundir en el 
coneixement d’algunes espè-
cies animals.

El Món dels Óssos, primera 
matinal
Aprofitant la celebració del 
Dia Internacional de la Pro-
tecció dels Óssos, aquest 
divendres, 21 de febrer, se 
celebrarà la primera Matinal 
del CRIP amb l’assistència de 
diversos instituts i persones 
interessades sota el següent 
programa:
- De 09.30 a 10.15: Biologia 
dels Óssos, a càrrec del biò-
leg Rubén García.
- De 10.45 a 11.30: El Panda 
més antic, a càrrec de la pa-
leontòloga Cheyenn Rotgers.
- D’11.30 a 12.15: L’ós als 
Pirineus Catalans, situació, 
conservació i seguiment, a 
càrrec de l’agent rural Gabriel 
Lampreave.
Els Matinals del CRIP consta-
ran de tres jornades a través 
de les quals es podrà aprofun-
dir en el coneixement de les 
espècies paleontològiques i 
actuals més representatives 
dels jaciments paleontològics 
dels Hostalets de Pierola. Les 
següents jornades previstes 
seran el 23 de maig i 4 d’oc-
tubre amb El món de les tor-
tugues i El món dels primats 
respectivament.

“El Món dels Óssos” obre 
els Matinals del CRIP als 
Hostaletss de Pierola ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat 15 de febrer es va ce-
lebrar el 7è Cros Escolar dels 
Hostalets de Pierola organit-
zat per la Comissió d’Esports 
de l’Ajuntament amb la col-
laboració de l’AMPA de l’Escola 
Renaixença, el Casal Català i el 
Consell de l’Esport de l’Anoia.
La prova va ser tot un èxit, 
tant per la gran participació re-
gistrada, 736 participants del 
quals 65 eren dels Hostalets 
de Pierola, com per l’excel·lent 
temps que va acompanyar als 
corredors durant tota la matinal 
esportiva.
El circuit, d’un quilòmetre tra-
çat als camps de la Caseta de 
l’hort, era força planer, amb una 
lleu pujada al tram final.
Els cadets van inaugurar la 
competició a primera hora del 
matí, i amb una categoria rere 
l’altra, les curses escolars es 
van anar succeint fins arribar 
a la cursa popular, que estava 
oberta a tothom. En moltes de 
les curses el podi va tenir un re-

presentant hostaletenc. Foren 
els següents:
- Isaac Hernández. 3r a P3 
masculí
- Unai Paiesa. 3r. a P4 masculí
- Edit Guzman. 2a a benjamí 
femení
- Anna Forner. 3a. a infantil fe-
mení
- Xavier Forner. 2n. a la cursa 
popular masculí
- Beth Fabrés. 2a. a la cursa po-
pular femení

- Assumpció Anjuama. 3a. a la 
cursa popular femení
A part del servei de bar i el cas-
tell inflable, molt celebrat per 
la canalla, un dels atractius de 
la jornada va ser el sorteig de 
dues bicicletes entre els partici-
pants.
L’Ajuntament agraeix a la Co-
missió d’Esports i a tots els col-
laboradors i voluntaris la feina 
feta. Gràcies a ells el 7è Cros 
Popular va ser un èxit.

Gran participació al 7è Cros Escolar dels 
Hostalets de Pierola

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Dimarts passat, 11 de de febrer, 
els màxims representants de 
Ceràmiques Pierola, Andreu 
Puigfel i Agustí Morera, acom-
panyats de l’alcalde Daniel Ven-
drell van visitar les instal·lacions 
del Centre de Restauració i 
Interpretació Paleontològica 
(CRIP) i van tenir l’oportunitat 
de conèixer, de primera mà, els 
avenços que s’hi estan desen-
volupant.

La visita s’emmarca en la pro-
gramació d’una sèrie de visites 
organitzades des de l’Ajunta-
ment, per donar a conèixer el 
projecte hostaletenc a les prin-
cipals empreses amb seu al 
municipi i mostrar com el CRIP 
està treballant per esdevenir un 
centre de referència internaci-
onal en restauració paleontolò-
gica i per donar a conèixer i di-
vulgar l’espectacular i important 
patrimoni paleontològic existent 
al municipi.

Al final de la visita, els repre-
sentants Puigfel i Morera, que 
van mostrar un gran interès 
en les explicacions donades 
per l’equip tècnic del CRIP, 
van animar a l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i a l’equip 
del CRIP a continuar avançant 
en el camí iniciat. Igualment 
es van mostrar segurs de l’èxit 
de la proposta que tindrà vital 
incidència en el teixit cultural i 
econòmic dels Hostalets de Pi-
erola.

Empreses del municipi visiten el CRIP

portesobertes

portesobertes

PORTESOBERTES

PORTESOBERTES

portesobertes portesobertes

portesobertes

portesobertes

portesobertes

portesobertes

PORTESOBERTES

PORTESOBERTES

portesobertes

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

e pscola                    ública PORTES OBERTES 

Dissabte 8 de març d'11 a 13 hDissabte 22 de febrer d'11 a 13 h

ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ

ESCOLA DOLORS MARTÍ

ESCOLA GARCIA FOSSAS

INSTITUT JOAN MERCADER

ESCOLA EMILI VALLÈS
ESCOLA RAMON CASTELLTORT
INSTITUT PERE VIVES VICH

Dissabte 10 de maig d’11 a 13 h

INSTITUT  MILÀ I FONTANALS Igualada 2014
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La festa disco del passat dis-
sabte a la nit va aplegar una 
bona colla de gent a la pista 
del Teatre Foment, que va ba-
llar les peces més populars 
dels anys 60 a 80. 
El Teatre Foment de Piera es 
va convertir, per unes hores, 
en una sala de ball la nit del 
passat dissabte 15. La comis-
sió del Barri dels Gats, amb la 
col·laboració de la regidoria de 
Festes, va organitzar per ter-
cer any aquest esdeveniment, 
amb l’ànim que els nostàlgics 
dels anys 60 a 80 poguessin 
ballar al ritme de les peces 
més populars d’aquella època.
Més de 200 persones van acu-
dir a la festa, una bona part 
disfressades de l’època. La 
festa va tenir un moment molt 
especial que va coincidir amb 
l’actuació dels de la Década 

Prodigiosa, un quintet pierenc 
que havia sigut molt popular a 
casa nostra i que va oferir un 
revival de les peces més co-
negudes d’aquest grup. Du-
rant la nit també es van premi-
ar les millors disfresses.
La música, que va sonar fins a 
la matinada, la van punxar els 
discjòqueis DJ KA i Gus, que 
es van anar alternant amb un 
estil propi i van atendre també 
les nombroses peticions del 
públic.
El pròxim esdeveniment que 
organitza la comissió del Bar-
ri dels Gats és la Festa de la 
Forja, una festa que ofereix ta-
llers gratuïts de forja oberts a 
tothom, gastronomia i música 
tradicional, i que tindrà lloc el 
diumenge 30 de març, a partir 
de les 10 del matí, a la plaça 
del Sant Crist.

La festa disco al Foment de 
Piera, tot un èxit PIERA / LA VEU

Les pròximes propostes de la 
Biblioteca de Piera són el con-
curs “La travessa dels Òscar” 
i una conferència sobre les 
energies renovables. 
Coincidint amb el recent lliura-
ment dels premis Òscar d’en-
guany que atorga l’Acadèmia 
de les Arts i les Ciències de 
Hollywood, la Biblioteca de 
Piera ha iniciat la desena edi-
ció del concurs “La travessa 
dels Òscar”, amb l’objectiu de 
convidar els enamorats del ci-
nema i a tothom qui ho vulgui 
a participar d’una manera ben 
original en l’activitat que habi-
tualment s’hi desenvolupa.
El concurs es divideix en dues 
categories de participació, 
adults i infants, i guanyarà qui 

encerti més categories d’acord 
amb els premis que seran lliu-
rats el 2 de març. Fins al 28 de 
febrer hi ha temps de dipositar 
les butlletes de participació a 
les urnes habilitades al vestíbul 
de la biblioteca pierenca. Les 
bases de participació es poden 
consultar a la biblioteca.

Conferència: L’energia que 
mou el món: la transició cap 
a les renovables
Aquest és el títol de la confe-
rència que l’enginyer Jaume 
Claramunt oferirà el divendres 
21 de febrer, a les 19 h, a la Bi-
blioteca de Piera.
A partir d’una visió de l’estat 
actual del consum energètic i 
de l’ús que es fa de les fonts 
d’energia primària disponibles 

al mercat ens endinsarem en el 
pas progressiu que estem fent 
actualment cap a un escenari 
amb un ús predominant de les 
energies renovables dominat, 
sobretot, per l’ús eficient de 
l’energia.
El dia anterior, el dijous a les 
18 h, hi ha programat l’espec-
tacle familiar “Carnaval de con-
tes”, a càrrec de la companyia 
ClarArt Espectacles, que arri-
ba carregada amb una maleta 
plena d’històries i de disfresses 
per protagonitzar els contes 
que s’explicaran. Les narraci-
ons s’acompanyen de cançons 
cantades al ritme d’un acordió 
diatònic. En resum, una sessió 
divertida i participativa amb 
música, contes i disfresses.

Concurs i conferència a la Biblioteca

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera i l’INS 
Guinovarda convoquen la 
setena edició dels PREMIS 
TREC, on podran participar 
tots els alumnes de batxillerat 
d’aquest centre que hagin fet 
un bon treball de recerca.
L’objectiu dels premis és fo-
mentar l’esperit de recerca es-
pecialment en temes d’àmbit 
local, despertar vocacions per 
a l’estudi i la investigació i in-
centivar la tasca educativa que 
es porta a terme als centres 
escolars.
El treball de recerca és un con-
junt d’activitats estructurades 
i orientades a la investigació 
que porta a terme tot l’alumnat 
de batxillerat amb l’orientació 
i el seguiment del professorat, 
per tal de consolidar la compe-
tència en recerca. Es pot em-
marcar dins un àmbit discipli-
nari, o pot ser interdisciplinari o 

transversal. La dedicació horà-
ria de l’alumnat és de 70 hores 
aproximadament i, de forma 
habitual, es fa entre finals del 
primer curs i inicis del segon 
curs del batxillerat.
El termini finalitza el proper 5 
de març, moment en el qual el 
jurat procedirà a llegir els tre-

L’Ajuntament de Piera i l’IES Guinovarda obren 
la convocatòria dels Premis TREC

balls i es reunirà per determi-
nar els guanyadors de la pre-
sent edició.
El lliurament de premis es farà 
en un acte públic el proper 27 
d’abril a la sala de plens de 
l’Ajuntament, dins dels actes 
de la Fira i Festes del Sant 
Crist.  

Els guanyadors de la passada edició

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

Amb una gran sala per a xerrades, 
conferències, convencions, etc. 
(aforament de 130 persones). 

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana els alumnes 
de tercer de l’Escola Marquès 
de la Pobla de Capellades van 
tenir una trobada amb l’Alcalde 
de Capellades, Marcel·lí Marto-
rell.
Els alumnes estan estudiant 
com funcionen els Ajuntaments, 
quines tasques realitzen, quan-
tes persones hi treballen. Totes 
aquestes qüestions van ser 
traslladades al batlle capelladí, 
que els va respondre una llar-
ga bateria de preguntes, tant de 
caire més general com unes al-
tres específiques de la vila.

Els alumnes de 3r. de l’Escola Marquès de la 
Pobla amb l’Alcalde
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VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Aquest dissabte es donarà 
el tret de sortida als actes de 
celebració del 40è aniversa-
ri de l’Agrupament Escolta i 
Guia Josep Masclans, el Cau 
de Vallbona, que es duran a 
terme al llarg d’aquest 2014. 
L’acte central que marcarà 
l’inici de la celebració és un 
dinar popular que tindrà lloc 
aquest dissabte a la Plaça de 
l’Església  i que espera comp-
tar amb la participació d’es-
coltes de l’agrupament de tots 
aquests anys a més de totes 
aquelles persones que es vul-
guin sumar a la celebració. 
El preu del tiquet per al dinar 
és de 6 euros i inclourà un 
got de brou, botifarra amb pa 
amb tomàquet, gelat, cafè i 
beguda. Els tiquets poden re-
servar-se trucant als telèfons 
següents 606155050 (Emma) 
o al 663658691 (Mar).
Abans del dinar, a 2/4 d’1 del 
migdia, es convidarà a tothom 
a sumar-se a la festa amb una 
rua pels carrers del municipi 
amb la cuca del Cau, tabals i 
cassoles. Al voltant de la 1 del 
migdia, a la Plaça, es duran 
a terme els parlaments inau-
gurals dels actes del 40è ani-

versari. I a 2/4 de 2 es donarà 
inici al dinar. En acabar, al vol-
tant de les 3 de la tarda, tindrà 
lloc una cantada de cançons 
representatives dels 40 anys 
d’història de l’agrupament. 
Per animar a tothom a cantar 

s’ha repartit un tríptic per les 
cases amb les lletres de les 
cançons que es cantaran, i du-
rant la cantada es projectaran 
les lletres en una pantalla a 
l’estil dels Karaokes per a que 
tothom les pugui seguir, però 

Aquest dissabte, el dinar popular donarà el tret de sortida als 
actes del 40è aniversari del Cau de Vallbona

amb acompanyament musical 
en directe.

Un cicle de xerrades, i una 
exposició sobre els 40 anys, 
altres activitats destacades
El dinar de germanor serà el 
primer dels actes d’una pro-
gramació que es durà a terme 
al llarg de l’any. Així es realit-
zarà un cicle de xerrades sota 
el títol ‘El Cau al Món’’ a través 
del qual es compartiran con-
verses amb diferents persona-
litats destacades de la cultura 
del país relacionant el paper 
de l’escoltisme amb aspectes 
clau de la societat actual; tam-
bé s’està preparant una expo-
sició fotogràfica dels 40 anys 
del Cau, a través de la qual es 
podrà repassar la història de 
l’entitat a través d’una selec-
ció d’imatges representatives 
d’aquestes quatre dècades;  i 
el punt i final als actes de la 
celebració del 40è aniversari  
el posarà un sopar de cloen-
da que comptarà amb moltes 
sorpreses.

En marxa la campanya de 
micromecenatge
Des de fa unes setmanes està 
en marxa al municipi la cam-
panya de micromecenatge 
que pretén recollir fons per 
finançar la celebració del 40è 
aniversari. Tothom qui ho de-
sitgi pot fer aportacions eco-
nòmiques a les bústies que 

s’han instal·lat en dos establi-
ments del poble, a la Farmàcia 
i a la Carnisseria Corral.  
Les aportacions econòmiques 
tindran un retorn en forma 
d’obsequi exclusiu segons la 
quantitat aportada. Si s’adqui-
reix el Pack Fura (aportació de 
3 a 15 € ), s’obtindrà un CD 
amb les fotos dels 40 anys. El 
Pack Rànger (aportació de 16 
a 40 €), s’obtindrà un CD i una 
samarreta commemorativa 
del 40è aniversari. Finalment, 
amb el Pack Pioner (aportació 
de més de 40 €), s’obtindrà un 
CD, una samarreta i el fulard 
dels 40 anys.
Al costat de les bústies hi hau-
rà uns formularis, que caldrà 
emplenar amb les dades de la 
persona que faci l’aportació, i 
uns sobres on posar els diners 
i el formulari. Les dades servi-
ran a l’organització per poder 
lliurar els obsequis el dia de la 
cloenda de l’aniversari.

Un agrupament que ara fa 
40 anys
L’Agrupament Escolta Josep 
Masclans va començar a ca-
minar ara fa 40 anys, quan 
una colla de joves de Vallbona 
van impulsar-ne la seva crea-
ció amb l’ajuda de Mossèn Isi-
dre Gras. La seva intenció era 
oferir una alternativa de lleure 
educatiu als infants i joves del 
poble.

EL BRUC / C.C

El passat mes de novembre 
l’Ajuntament del Bruc va ini-
ciar una campanya de sensi-
bilització amb la intenció de 
conscienciar als propietaris 
d’animals de companyia sobre 
la importància de la recollida 
de les deposicions dels gos-
sos. La campanya segueix ac-
tiva i, segons fons municipals, 
el balanç està sent molt positiu 
tant pels propietaris que s’han 
adreçat a les oficines, com 
pels veïns que no tenen ani-
mals però que no són aliens al 
problema.  
La campanya, ha tingut tres 
elements per assolir l’objectiu. 
El primer ha consistit en el re-
partiment casa per casa d’un 
full informatiu en el qual s’ex-
plicita quin són els bons cos-
tums quan es té un animal de 
companyia i el respecte vers 
els altres;  el segon, la instal-
lació de papereres canines 
en el tram anomenat Torrent 
de l’Illa, un espai emblemàtic 
dins mateix del casc urbà, on 
es pot passejar i practicar es-
port, i un tercer, dispensadors 
de bosses en forma d’osset 

que s’obsequia a tots aquells 
propietaris que s’adrecen a 
l’oficina de l’Ajuntament amb 
la corresponent cartilla de la 
mascota.
Degut a les queixes de molts 
veïns envers a la brutícia dels 
carrers dels municipi, l’Ajunta-
ment ha cregut oportú buscar 
una solució a un problema que 

Balanç de la campanya  de 
sensibilització canina al Bruc

es pateix des de fa molts anys 
i que fins ara no s’havia fet res 
al respecte , sent conscients 
que no sempre els animals 
van acompanyats des seus 
propietaris, però en aquest 
darrer cas cal tenir present 
més que mai el civisme i la hi-
giene als carrers. 

Façana de Cal Miquelet, seu de l’Agrupament Escolta i Guia Josep Masclans
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CALAF / LA VEU

El col·lectiu Súmate va ser 
aquest dissabte a Calaf per 
presentar-se com a entitat 
transversal i, alhora, explicar 
els motius que els empenyen 
a defensar la independència. 
L’acte el va obrir el calafí Teo 
Pérez, en qualitat de persona 
nascuda fora de Catalunya 
però que ha establert des de 
fa molts anys les arrels a casa 
nostra. Per part de Súmate, 
van intervenir-hi la coordina-
dora de l’Anoia, Bego Amado, 
i el vicepresident Manolo Or-
tega. Tots dos van explicar les 
seves experiències personals 
i el camí que havien fet fins a 
convèncer-se que la indepen-
dència és l’única via possible 
per garantir un nou país més 
modern, pròsper, just i integra-
dor. En darrer lloc, el professor 
Antoni Olivé va anar desmen-
tint una per una les amenaces 

de caire econòmic que planen 
damunt del procés: boicot als 
productes catalans, impossi-
bilitat de pagar les pensions, 
sortida de la Unió Europea... 
Segons Olivé, tot plegat forma 
part només d’un discurs de la 
por totalment intencionat, però 

les xifres i els interessos eco-
nòmics avalen perfectament 
una Catalunya independent 
de l’estat espanyol. L’acte, al 
qual van assistir una cinquan-
tena de persones, va acabar 
amb coca i xocolata per a tots 
els assistents.

Súmate va presentar a Calaf els motius per a 
un estat propi

CALAF / LA VEU

La setmana passada l’Ajunta-
ment de Calaf va fer entrega 
dels diplomes de dues accions 
formativa impartides durant el 
curs passat. D’una banda, els 
alumnes del nivell de sufici-
ència de català (nivell C) que 
van aprovar l’examen oficial, 
van recollir els seus certificats 
dimarts a la tarda de la mà del 
primer tinent d’Alcalde, Joan 
Caballol, la regidora de Cultu-
ra, Fina Bastardas, i la profes-
sora de català Montse Isern. 
Caballol va agrair als alumnes 
l’esforç realitzat a l’hora de 
formar-se i de voler conèixer 
amb més profunditat la nostra 

llengua, i va encoratjar-los a 
seguir aprenent. 
L’endemà dimecres, van 
ser els alumnes del curs de 
monitor/a d’activitats de lleure 
infantil i juvenil els encarregats 
de recollir els seus diplomes. 
El primer tinent d’alcalde, 
Joan Caballol, va felicitar-los 
i va recordar la necessitat de 
comptar amb professionals 
formats en tots els àmbits, en 
aquest cas l’educació i el lleu-
re. En el lliurament dels certi-
ficats també van assistir-hi el 
director del CRO, Antoni Puig, 
i el professor del curs, Carles 
Porrini.

Calaf lliura els diplomes del 
nivell C de català i del curs de 
monitor de lleure

CALAF / LA VEU

L’associació Xarxa Calaf pro-
posa un nou espectacle per a 
aquest diumenge 23 de febrer 
, que servirà a més per tan-
car la present temporada. Es 
tracta dels contes per cantar, 
contar i recitar de Rosa Fité, 
una combinació de contes di-
vertits i sorprenents on es po-
drà aprendre i cantar diferents 
cançons, i que alhora és un 

petit passeig per la poesia. En 
Pere Pescallunes, l’anegueta 
atabaladora o els animals d’en 
Tomeu seran alguns dels pro-
tagonistes d’aquestes simpà-
tiques històries. L’activitat tin-
drà lloc a les 18.00 h a la Sala 
de Fusta del Casal de Calaf, 
i l’entrada costa només 4 eu-
ros per als socis de Xarxa i del 
Casal, i 5 euros per als adults.

Rosa Fité portarà a Calaf 
contes per cantar, contar i 
recitar

CALAF / LA VEU

Aquest dissabte 15 de febrer 
va ser un dia d’allò més espe-
cial per a Inesida Fernández 
Álvarez i tota la seva família. 
I és que la calafina complia 
100 anys, una efemèride del 
tot memorable. Per aquest 
motiu, el departament de Be-
nestar Social de la Generalitat 
i l’Ajuntament de Calaf van 
voler retre un càlid homenatge 
a la Inesida. En primer lloc, el 
primer tinent d’Alcalde, Joan 
Caballol, va felicitar la calafina 
pel seu aniversari, i va congra-
tular-se que el municipi compti 
ja amb diverses persones que 
es troben o bé han superat la 
barrera dels cent anys. El res-
ponsable de l’Oficina de Gent 
Gran Activa, Agustí Vilà, va 
destacar la importància d’un 

envelliment actiu i amb quali-
tat de vida, i va dir que actual-
ment a Catalunya hi ha unes 
3.000 persones de cent anys o 
més. Després dels parlaments 
es va fer lliurament de la Me-
dalla Centenària a la Inesida, 
mentre que la regidora de Be-

nestar Social, Pilar Cardona, 
va regalar-li un bonic centre 
floral gentilesa de l’Ajunta-
ment. La celebració va acabar 
amb un aperitiu i un brindis de 
tota la família i assistents a la 
salut de la nova àvia centenà-
ria.

La calafina Inesida Fernández rep la Medalla 
Centenària

LA LLACUNA / LA VEU

Córrer per la muntanya s’ha 
convertit en una activitat molt 
popular en els darrers anys, 
amb nombroses curses cada 
cap setmana. Els amants 
d’aquest esport tenen una cita 
el proper 23 de febrer a La Lla-
cuna, on tindrà lloc la 6a. edi-
ció de la Botifarunner.
Aquesta prova, que s’ha anat 
consolidant any rere any, arri-
ba als seus màxims fins ara: 
350 corredors, 22,7 km de 

recorregut i uns 1000 m de 
desnivell positiu acumulat. I 
per mantenir l’atractiu i l’inte-
rès dels corredors habituals, 
aquest any s’ha canviat el sen-
tit de la cursa, amb l’ascens al 
Puig Castellar com a primer 
repte dins el recorregut.
L’activitat arrencarà a les 8 del 
matí, amb la recollida de dor-
sal per part dels corredors, i la 
cursa començarà a les 10 en 
punt. Tant l’inici com l’arriba-
da seran a la plaça Major del 
poble. En finalitzar la cursa els 

corredors podran gaudir de 
l’habitual entrepà de botifarra, 
enguany amb una novetat de 
la mà del patrocinador: botifar-
ra de pollastre. L’organització 
i la cinquantena de voluntaris 
que col·laboren amb l’esdeve-
niment ultimen aquests dies 
tots els preparatius perquè 
l’acte sigui un èxit.
Podeu seguir totes les nove-
tats i informació a www.boti-
farunner.com o als perfils de 
Facebook i Twitter.

Tot a punt per a la 6a. edició de la Botifarunner 
de la Llacuna

Lliurament de diplomes al curs de monitor/a de lleure

Grup d’alumnes que han cursat el Nivell de Suficiència (C) de Català
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REDACCIÓ / LA VEU

Són moltes les persones que 
senten que el seu pes és un 
problema, una font d’inquie-
tud, d’inseguretat i, fins i tot, 
de frustració. Malgrat això, no 
totes es preocupen per l’excés 
de pes. També n’hi ha que es 
veuen massa prims, pesen 
menys del que els agradaria o 
del que la societat entén com 
a “normal”. Amb tot, aquest 
últim supòsit correspon a una 
minoria, ja que gran part de 
les persones que volen mo-
dificar el seu pes ho volen fer 
“a la baixa”, és a dir, pretenen 
aprimar-se. 
Noten que la seva bàscula 
cada vegada marca un nom-
bre més alt i és aquí on neix 
una pregunta que senten molt 
sovint els dietistes-nutricio-
nistes: és el meu un cas aï-
llat? Respondre-hi és senzill, 
ja que aquesta situació és la 
més comuna. Tanmateix, a 
aquesta pregunta en solen se-
guir d’altres que no tenen res-
postes tan simples, com per 
què passa això i per què és 
tan marcada la nostra tendèn-
cia a guanyar quilos amb el 
pas dels anys. Però sobretot 
hi ha una qüestió que es repe-
teix a mesura que es complei-
xen anys: per què és més fàcil 
engreixar-se que aprimar-se.

Pujar de pes: el paper de 
l’entorn i de les cèl.lules
El 1988, un llibre de referència 
en l’àmbit acadèmic, coordinat 
pel professor John Garrow i 
titulat Obesitat i malalties re-
lacionades, va recollir una co-
neguda reflexió: “La major part 
de persones amb obesitat que 
comença un tractament die-
tètic l’abandona; entre els qui 
continuen, la majoria no perd 
pes; i dins del grup de perso-
nes que perden pes, la majo-
ria torna a recuperar-lo”. És a 
dir, fa 25 anys que es coneix 
que la dificultat per perdre pes 
amb èxit és majúscula. Però 
també se sap des de fa temps 
que és menys complicat gua-
nyar pes en el nostre entorn. 
Un entorn en el qual hi ha una 
àmplia i còmoda disponibilitat 
d’aliments barats i insans -tal 
com reconeix la doctora Mar-
garet Chan, directora de l’Or-
ganització Mundial de la Salut 
(OMS)- i que ofereix impedi-
ments seriosos per a fer acti-
vitat física diàriament.
En tot cas, a què es deu 
aquesta facilitat per a guanyar 
pes? És la qüestió que va 
abordar en profunditat un text 
titulat “L’evolució de l’adiposi-
tat i l’obesitat humana: on es 
va espatllar tot?”, publicat pel 
doctor Jonathan C.K. Wells 

Què fa més fàcil engreixar-se que aprimar-se?

en la revista Disease Models 
& Mehanisms al setembre de 
2012. Per al doctor Wells, con-
servar el nostre teixit gras és 
un aspecte d’importància cab-
dal, i és per això que el cos 
humà es resisteix a desfer-
se’n “així com així”. La massa 
grassa és un component es-
tratègic que acompleix moltes 
funcions beneficioses: aporta 
energia per al creixement, 
permet la reproducció, con-
tribueix al bon funcionament 
del nostre sistema immunitari 
i fins i tot permet una millor 
adaptació al fred.

En els nostres gens
Wells revisa el conegut en-
focament evolutiu que utilit-
za l’anomenat “concepte de 
l’estalvi”. Aquest enfocament 
suggereix que l’exposició an-
cestral a cicles d’escassetat 
va propiciar que tinguéssim 
“gens estalviadors”. Però 
Wells enumera diverses raons 
per les quals aquesta hipòtesi 
no explica del tot les actuals 

taxes d’obesitat. Hi ha més hi-
pòtesis, com la del “fenotip es-
talviador”, que considera que 
tant els nadons nascuts de 
mares que han sofert malnutri-
ció en l’embaràs, com aquells 
que van néixer amb un pes 
baix, i fins i tot els que han so-
fert una alimentació insuficient 
durant la infància, tenen més 
predisposició a sofrir obesitat 
en el futur. Malgrat això, una 
metaanàlisi de Yu i col.labora-
dors publicada el 2011 no va 
donar per bona aquesta su-
posició. Wells detalla, a més, 
com altres mamífers, que hau-
rien de respondre de la matei-
xa manera que l’ésser humà, 
utilitzen altres estratègies dife-
rents de l’obesitat (magatzem 
de greix).
En qualsevol cas, el nostre 
teixit gras (teixit adipós) és fo-
namental per a la persistència 
de la nostra espècie, ja que és 
com una estratègia de gestió 
de riscos que s’adapta de for-
ma flexible a les condicions 
exteriors i que ha evolucionat 
en unes condicions d’estrès 
(dificultat per a aconseguir 
aliments, unida a una despe-
sa calòrica notable) que, ara 
com ara, no es donen. En el 
nostre entorn modern, aquest 
sistema adaptatiu sofreix les 
conseqüències de factors am-
bientals anomenats “obesogè-
nics”. És per això que Wells 
no culpa tant la genètica com 
el nostre entorn, que propicia 
l’augment de pes i es conver-
teix, en les seves paraules, en 
un “nínxol generador d’obesi-
tat”. Tampoc no culpa les per-
sones amb sobrepès per la 
seva mandra o la seva gola. 
La saviesa popular sol adjudi-
car la responsabilitat d’aques-
ta malaltia a l’individu -”si està 
gros és perquè no fa res per 
solucionar-ho”-, cosa que per 
a Wells és massa “simplista”.

Passeig Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 05 90
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M. DOLORS CAPELLADES.-

Si escoltes que algú par-
la contínuament del passat, 
d’allò que li succeïa quan era 
nen, de les circumstàncies vi-
tals que va viure, de com era 
el seu poble, de les qualitats 
personals que tenia abans, i 
de tot el que té a veure amb 
temps passats…. fixa’t en 
quin és l’estat emocional que 
predomina a la seva vida pre-
sent: Segurament un estat for-
ça melancòlic, amb una clara 
sensació de pèrdua, i força 
depressiu.
Si escoltes a algú que parla 
contínuament del futur, d’allò 
que ha de fer, dels projectes 
que té en ment, del que acon-
seguirà, de com té l’agenda 
plena i de tot el que li queda 

per fer…fixa’t en quin és l’es-
tat emocional que predomina 
a la seva vida present. Segu-
rament un estat neguitós i de 
preocupació continua, amb 
una clara sensació de no ar-
ribar mai a allò que espera, i 
clarament ansiós.
És una fantàstica capacitat la 
que tenim els humans de po-
der reviure el passat, perquè 
ens permet saber qui som i 
aprendre de l’experiència, i 
també la de poder-nos projec-
tar al futur per poder generar 
plans i canviar el món, però 
hem de saber trobar l’equilibri. 
Aquesta capacitat de viatjar 
en el temps s’ha de mantenir 
sempre en moviment, sense 
aturar-se excessivament en el 
que ja ha passat o en el que 

Viure el present
ha d’arribar i passant freqüent-
ment pel present.
Sembla que esta de moda que 
algú et digui que has de viure 
el present, l’aquí i l’ara. Però 
no perquè sembli una moda 
és menys cert que viure en 
el present és molt menys es-
tressant que viure en un altre 
temps. El present ens enri-
queix i ens capacita per mirar 
enrere i per caminar endavant.
Imagina que diumenge surts 
amb bicicleta i vas tot el trajec-
te pensant en temps passats, 
la infància, els estudis que no 
vas fer, els amics que tenies i 
les dificultats que vas haver de 
superar o bé et dediques tot 
el temps a pensar en el futur 
pròxim o llunyà, penses que 
demà ja és dilluns, la dificultat 

de la reunió de primera hora, 
o com fer-ho perquè els nens 
vagin a forces activitats i els 
hi doni temps a fer els deures 
mentre tu aprofites per anar 
a comprar. Segurament quan 
tornis a casa et sentiràs trist 
en el primer dels casos i an-
siós en el segon i sortir amb 
bicicleta no t’haurà alliberat de 
tensions, ni relaxa’t, no haurà 
sigut una activitat placentera.
Si surts estant en el present 
sentiràs la temperatura que fa 
i la brisa que corre al teu vol-
tant, gaudiràs de la llum del 
dia, del sol o dels núvols i dels 
seus reflexos, hauràs inspirat i 
expirat amb plaer l’aroma del 
mar o dels pins que t’envolten, 
escoltaràs al teu company de 
viatge i hauràs compartit el 

temps i l’esforç. Definitivament 
arribaràs a casa renovat físi-
cament i mentalment.
Què passa si no només estàs 
en un temps equivocat quan 
surts amb bicicleta el diumen-
ge, sinó que ho estàs amb fre-
qüència, en el teu dia a dia?
Viure en el passat o en el futur 
és del tot impossible, d’aquí 
que fer-ho de forma continua-
da generi malestar i emocions 
negatives que ens sobrepas-
sen.
Viure en el present és viure.

Dolors Capellades
Psicòloga Clínica

www.dolorscapellades.com

La hipertensió és l’elevació 
continuada de les xifres de 
pressió arterial (PA): la sistòli-
ca (màxima) i la diastòlica (mí-
nima). Una persona és hiper-
tensa si té repetidament una 
pressió arterial igual a 140 i/o 
90 mmHg o més.
La hipertensió afecta, aproxi-
madament, el 20% de la po-
blació adulta. Aquest percen-
tatge augmenta amb l’edat. A 
partir de la menopausa, la hi-
pertensió és més freqüent en 
les dones que en els homes.
Cal tenir present que la pres-
sió arterial alta NO dóna símp-
tomes. Per ser diagnosticat 
d’HTA no n’hi ha prou amb una 
única mesura de la PA, cal 
mesurar-la en diverses visites 
consecutives al vostre centre 
d’atenció primària.
Totes les PA han d’estar ele-

vades per poder diagnosticar-
vos hipertensió.
En mesurar la pressió arteri-
al s’enregistren dos valors: la 
pressió arterial sistòIica o “mà-
xima”, que és el valor més alt, 
i la pressió arterial diastòlica o 

“mínima”, que és el valor més 
baix.
Si voleu comprar-vos un apa-
rell per mesurar-vos la pressió 
a casa, és millor que consul-
teu la compra amb el vostre 
equip mèdic. Heu de tenir en 

compte que no tots els apa-
rells són iguals.
La hipertensió s’ha de trac-
tar perquè abaixar la PA evita 
l’aparició de malalties cardio-
vasculars com l’infart, l’embò-
lia i l’hemorràgia cerebral.
Cal aconseguir reduir i mante-
nir les xifres de PA per sota de 
140 i 90 mmHg. En cas de pa-
tir diabetis les xifres recoma-
nades poden ser més baixes.

Com es pot abaixar la pressió 
aterial?
- Reduint el pes
La pèrdua de pes, sobretot en 
les persones amb obesitat, re-
dueix la pressió arterial. Una 
reducció de 4 a 5 kg de pes ja 
repercuteix favorablement en 
una disminució de la PA.
- Reducció de la sal
Cal acostumar el paladar als 
menjars amb poca sal.
Per acostumar-s’hi, hi ha una 
sèrie de recursos: evitar ali-
ments precuinats (pastilles de 
brou, patates fregides, salses 
comercials, etc.). També cal 
evitar els embotits, les con-
serves, salaons i els fumats i 
emprar la sal en el procés de 
cocció.
Cal tenir cura de la presen-

tació dels aliments, cuinar al 
vapor, a la planxa o estofats, 
utilitzar oli d’oliva que és més 
gustós o olis perfumats amb 
all, orenga...
- Activitat física regular
Cal que la feu de forma regu-
lar: un passeig a pas lleuger 
de 35 a 45 minuts tres o més 
dies de la setmana o altres 
activitats equivalents com ara 
ballar, anar en bicicleta o ne-
dar. Si teniu alguna limitació fí-
sica, cal que consulteu el tipus 
d’exercici amb l’equip mèdic.
- Reducció del consum d’alco-
hol
És aconsellable moderar-ne 
l’ús i consultar qualsevol as-
pecte relacionat amb l’alcohol 
amb l’equip mèdic.
- Cal deixar de fumar
Deixar de fumar, juntament 
amb el control de la pressió 
arterial, repercutirà beneficio-
sament en la vostra salut.
- Cal prendre la medicació
En una part de les persones 
amb hipertensió, les modifi-
cacions de I’estil de vida que 
s’han comentat són suficients. 
En altres persones amb hiper-
tensió no són suficients i han 
de prendre fàrmacs.

La hipertensió: què és i com tractar-la
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Les noves tecnologies, 
el diagnòstic i tractament 
de les malalties venoses 
de la circulació

Les malalties de les venes 
(varius a membres inferiors, 
varius pèlviques i uterines, 
aranyes vasculars, insuficièn-
cia venosa superficial, profun-
da i de perforants) i les seves 
complicacions (tromboflebitis, 
trombosi venosa, embòlia pul-
monar, úlceres, hemorràgies, 
atròfia de la pell i síndromes 
de congestió pèlvica “varius 
uterines”) han estat durant 
molts anys tractats per diver-
ses especialitats, banalizant-
se tant la malaltia venosa com 
els seus tractaments d’alta 
agressivitat i pobres resultats.
Els importants avenços sorgits 
en l’última dècada en el nos-
tre equip d’angiologia i cirurgia 
vascular a la Unitat de Cirurgia 
Làser del Centre Mèdic Tek-
non i a la Policlínica Igualada 
segueix sent fruit de la cons-
tant investigació en els nous 
mètodes terapèutics per a 
l’augment de la salut i qualitat 
de vida dels nostres pacients.

Què és la insuficiència 
venosa superficial i com 
es manifesta?
Varius de petita i / o gran gran-
dària amb o sense símptomes 
de dolor, cansament, pesade-
sa, inflor, etc ... de cames però 
amb alteració del flux venós 
de retorn per destrucció val-
vular dificultant o impedint el 
retorn de la sang cap al cor.
Varius que a curt o llarg termi-
ni provoquen serioses com-
plicacions per la dificultat de 
progressió de la sang i sent la 
causa de la trombosi superfi-
cials o profundes, les hemor-
ràgies superficials i l’atròfia 
fosca de la pell amb úlceres 
recidivants.

Què es feia antigament 
per tractar la insuficièn-
cia venosa superficial?
Fins l’any 2000 la cirurgia de 
les varius per insuficiència ve-

nosa es practicava només de 
dues maneres, o bé per ar-
rencament i extirpació de les 
varius amb la corresponent 
agressivitat quirúrgica que 
requereix un postoperatori do-
lorós i de llarga recuperació i 
amb resultat poc estètic o per 
la tècnica CHIVA, poc agres-
siva, que pretén desconnectar 
les zones amb insuficiència, 
però que en la majoria de les 
ocasions no resol el problema 
varicós, necessita operar-se 
de nou a curt termini i sovint 
provoca la sortida de noves 
varius de grans dimensions.

Quina és la solució defi-
nitiva per tractar la insu-
ficiència venosa?
La cirurgia làser de les 
varius
La cirurgia làser de les 
varius substitueix aquestes 
cirurgies, eliminant totalment 
la insuficiència venosa, 
mitjançant un feix de llum làser 
conduït per una fibra òptica 
que permet la total resolució 
i desaparició de les varius, 
sense cap agressivitat, ni lesió 
de teixits, necessitat anestèsia 
regional o local i amb resultats 
estètics excel·lents.
Darrerament s’ha tornat a pro-
posar el tractament amb es-
cuma de les grans varius i les 
venes safenes insuficients per 
intentar substituir la cirurgia. 
Aquest tipus de tractament ja 
es va proposar fa més de tren-
ta anys corroborant no només 
pobres resultats tant mèdics 
com estètics, sinó complica-
cions de tipus mèdic, algunes 
d’elles molt greus, com trom-
bosis venoses i embòlies pul-
monars.

Què són les varius anti-
estètiques?
Varius normalment de petit 
calibre amb poc o sense relleu 
cutani i aranyes vasculars per 
dilatacions dels capil·lars ve-
nosos i sempre sense insufici-
ència venosa o un altre tipus 
de malaltia circulatòria.

Tractament de les varius 
antiestètiques
Anteriorment a la incorporació 
del làser transdèrmic en la dè-
cada dels noranta, únicament 
s’utilitzava l’esclerosi de les 
varius que consistia en la in-
jecció intravenosa de líquids 

o escumes que assecaven les 
varius per a la seva posterior 
destrucció i eliminació per l’or-
ganisme. Aquesta esclerosi 
actualment molt més còmoda 
i indolora se segueix utilitzant, 
però des de finals dels noran-
ta i gairebé sempre de trac-
tament, permetent un avanç 
importantíssim pel que fa a 
resultat, disminuint dràstica-
ment el nombre de sessions, 
permetent accedir a aranyes 
vasculars molt petites, per tant 
obtenint un percentatge de 
resolució molt més gran, pro-
pera al noranta-cinc per cent o 
més i sobretot aconseguint un 
temps d’eliminació molt més 
ràpid.

Què són les varius inter-
nes?
Les “varius internes” és un ter-
me popular, que en medicina 
no existeix, però que tots fem 
servir per expressar un proble-
ma circulatori per insuficiència 
de les grans venes profundes 

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
POLICLÍNICA IGUALADA

Carrer de carretera de Manresa, 59 - Tel. 93 804 37 48 - Igualada
www.laservarices.com

www.angiovascular.com

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL 

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

Preguntes i respostes més freqüents en les malalties 
circulatòries arterials, venoses i limfàtiques

o de les venes perforants (que 
són venes que comuniquen el 
sistema venós profund amb 
el superficial a les cames) i 
que normalment es manifesta 
sense varius superficials, però 

hi símptomes de dolor, pesa-
desa, cansament i inflor dels 
membres inferiors amb zones 
de vermellor, cutània dolorosa 
i dura al tacte i atròfia pigmen-
tada de la pell.

Làser transdèrmic

Làser endovenós
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El mal de cap o cefalea és un 
símptoma que en moltes oca-
sions es presenta associat a 
malalties infantils. 
No obstant, els mals de cap 
específics són freqüents en 
nens i poden ser de diferents 
tipus (tensional, migranyós, 
postraumàtic, etc.). Podem dir 
que fins a 5 de cada 100 nens 
en edat escolar pateixen cefa-
lea amb una relativa freqüèn-
cia. Alguns estudis afirmen, 
fins i tot, que el 69% dels nens 
han patit ja algun episodi im-
portant de cefalea abans dels 
14 anys d’edat.

Quins factors produeixen el 
mal de cap?
S’han descrit factors emocio-
nals tensionals (estrès, exà-
mens, problemes familiars...), 
que provoquen una contrac-
tura muscular involuntària i 
mantinguda, que acaba pro-
duint la cefalea. 
També sembla ser que certs 
aliments com la xocolata, els 
plàtans, els formatges, els 
fruits secs, etc., poden desen-
cadenar crisis de migranya. 
Altres possibles desencade-
nants poden ser els trauma-
tismes cranials, l’exercici físic 
intens, canvis de ritme vital, 
fatiga, menstruació, exposició 
solar...

Quantes classes de mal de 
cap poden tenir els nens?
El tipus més freqüent és el mal 
de cap relacionat amb proces-
sos febrils i malalties generals. 
En aquests casos, la cefalea 
es limita a la duració de la ma-
laltia puntual, és benigna i es 
controla fàcilment amb anal-
gèsics. Les cefaleas específi-
ques es classifiquen, en línies 
generals, en tres grups: les 
tensionals, la migranya i les 
produïdes per lesions o ma-
lalties que afecten al sistema 
nerviós (cefaleas orgàniques).

Quines característiques té 
la cefalea tensional?
Acostuma a tractar-se d’un 
dolor de llarga evolució. La 
freqüència dels episodis pot 
ser diària o de dos o tres cops 
per setmana; predomina per 
la tarda i sobretot quan el nen 
torna de l’escola.
Generalment té una duració 
de varies hores i no cedeix fins 
que el nen es fica al llit i dorm 
o fins que se li administra un 
analgèsic, que acostuma a do-
nar bons resultats. És de tipus 
continu i de localització frontal 
o difusa. El dolor s’intensifica 
en els ambients carregats o 
amb soroll i, en general, no es 
acompanyada d’altres símpto-
mes.

Com és la migranya en els 
nens?
La migranya és més freqüent 
en la infància del que es creu 
generalment i pot tenir certes 
diferències amb la migranya 
adulta.
L’edat d’inici se situa principal-
ment entre els 6 i els 12 anys. 
És molt habitual que un dels 

pares o algun altre familiar 
proper també pateixi migra-
nyes. Els episodis són repetits 
(entre un o dos cops per set-
mana fins a un cada varis me-
sos) i, entre cadascun, el nen 
acostuma a trobar-se bé. 
L’horari predomina en la franja 
de la tarda-nit i el dolor dura 
entre una i dues hores, a ve-
gades més. La zona que pa-
teix el dolor acostuma a ser 
el front i, en menys ocasions 
i en nens més grans, en un 
únic costat del cap. És un 
dolor més intens que el de la 
cefalea tensional i, en general, 
interromp l’activitat del nen. 
La dormida i el descans en 
un lloc fosc i tranquil acostu-
men a alleujar el dolor. Quasi 
sempre va acompanyada de 
falta d’apetit, dolor abdominal, 
nàusees i vòmits. A vegades, 
poden existir símptomes pre-
vis a l’inici de la crisi, en forma 
d’alteracions visuals (taques 
negres o brillants) i sensaci-
ons de formigueig o pèrdua de 
forces a les extremitats. 

Quins símptomes són alar-
mants en la cefalea del nen?
Els mals de cap produïts per 
lesions cerebrals greus són 
poc freqüents, comparats amb 
el total de les cefalees, però 
hi ha algunes característiques 
que poden indicar una malaltia 
neurològica seria. És aconse-
llable acudir a un servei d’ur-
gències quan el dolor s’inicia 
de manera molt brusca i és 
molt intens; quan s’associa a 
alteracions del nivell de cons-
ciència, a convulsions o a fe-
bre amb rigidesa de nuca.

En altres ocasions, no és ne-
cessari acudir a urgències, 
però sí visitar el seu pediatra 
com més aviat millor: si el do-
lor és molt localitzat i sempre 
en el mateix punt; quan es 
desencadena o s’agreuja per 
la tos o els esternuts; quan 
s’evidencia un augment en la 
freqüència o la intensitat dels 
mals de cap, o algun canvi 

en les característiques o els 
símptomes acompanyants de 
la cefalea, comparats amb els 
episodis anteriors.

Què pot fer el metge del nen 
davant d’un pacient amb ce-
falea?
El pediatre o el neuropedia-
tre realitzen la història clínica, 
anotant els possibles antece-
dents i les característiques de 
la cefalea, així com una explo-
ració clínica completa. Només 
amb aquestes dades ja es 
pot establir un diagnòstic en 
moltes ocasions. S’ha de te-
nir en compte que la principal 
font d’informació per a realit-

zar aquest diagnòstic són les 
característiques de la cefalea 
i, sovint, no és necessari sol-
licitar proves complementà-
ries. Aquestes han de ser re-
servades per aquells casos en 
que el metge sospiti de l’exis-
tència d’alguna malaltia relaci-
onada amb la cefalea. 
Finalment, es pauta el trac-
tament més adequat (anal-
gèsic i preventiu), segons el 
tipus de cefalea i la intensitat 
i freqüència dels episodis, i es 
realitzen una sèrie de visites 
periòdiques per tal de contro-
lar l’evolució i la resposta al 
tractament

Quines mesures es poden 
prendre a casa per alleujar 
el mal de cap?
Si el dolor no és fort i no in-
terfereix en l’activitat del nen, 
només cal distreure’l amb una 
altra ocupació o permetre’l 
descansar uns minuts. En cas 
que la cefalea sigui intensa, 
convé que dormi o que reposi 
en un lloc fosc i silenciós. Al-
guns nens experimenten mi-
lloria amb l’aplicació de com-
preses fredes al front.
Si és necessària l’administra-
ció d’analgèsics, aquesta ha 
de realitzar-se des dels pri-
mers moments en que el paci-
ent és capaç de reconèixer la 
cefalea. Poden donar-se sali-
cilats, paracetamol o ibuprofè, 
sempre en les dosis i amb la 
pauta que indiqui el pediatre. 
El medicament acostuma a 
administrar-se per via oral, 
però s’ha de recorre als supo-
sitoris si existeixen vòmits o 
nàusees. La via rectal també 
aporta generalment una rapi-
desa d’acció major.

I per prevenir l’aparició dels 
episodis?
S’ha d’intentar identificar els 
possibles desencadenants de 
les crisis (disciplina escolar, 
exercici, dieta, etc.) per la qual 
cosa és útil la confecció d’un 
“Diari de la Cefalea” pels pa-
res del nen, en el que s’anotin 
les característiques dels epi-
sodis i la seva possible relació 
amb altres factors. Aquest “di-
ari” serà de gran ajuda per al 
metge en el moment de fer el 
diagnòstic i per controlar l’evo-
lució de la cefalea.
Un cop concretat el diagnòs-
tic, són aconsellables algunes 
mesures per tal de disminu-
ir la freqüència i la intensitat 
dels episodis. Si existeixen 
precipitants tensionals s’han 
d’establir unes normes per a 
l’estudi, regular l’horari de son 
i proposar activitats extraesco-
lars esportives o lúdiques per 
a relaxar el nen. En el cas de 
les migranyes, pot ser bene-
ficiós restringir la ingesta de 
formatge, fruits secs, xocolata, 
plàtans, conserves i embotits. 
En general, s’han d’intentar 
evitar els ambients tancats i 
angoixants, l’exposició prolon-
gada al sol sense protecció i 
els canvis bruscs del ritme de 
son.
En cas que aquestes iniciati-
ves no millorin ni la freqüència 
ni la intensitat dels episodis, 
el pediatre o el neuropedia-
tre proposaran un tractament 
analgèsic més específic i una 
medicació profilàctica per a 
prevenir i espaiar les crisis de 
cefalea.

Els mals de cap en els nens

L’asma és una malaltia respi-
ratòria crònica.
Es caracteritza per una in-
flamació dels bronquis que 
provoca el seu estretor o obs-
trucció, que dificulta el pas de 
l’aire.
L’asma és una malaltia molt 
freqüent. Es dóna més sovint 
en fills de dones fumadores 
durant l’embaràs, pares amb 
asma o malalties al·lèrgiques 
i nens exposats al fum del ta-
bac.
Habitualment comença en la 
infantesa, encara que pot do-
nar-se a qualsevol edat.
Quan comença durant l’època 
de nadó o bé en els primers 
2-3 anys de vida, la malaltia 
sol tenir un curs més curt, i 
moltes vegades en arribar als 
5-7 anys el nen està lliure de 

símptomes, sobretot si no hi ha 
al·lèrgies. Quan comença més 
tard, la durada de la malaltia 
sol ser més llarga.
Hi ha molts factors que poden 
desencadenar la malaltia, els 
més importants són:
- Les infeccions respiratòries 
víriques (que són el principal 
desencadenant en els nens 
petits).
- Els àcars de la pols domès-
tica, els pol·lens, els animals 
domèstics i els fongs de la hu-
mitat.
- El fum del tabac.
Irritants com insecticides, pin-
tures, olors intenses...
- L’exercici físic.
Per al seu tractament hi ha dos 
tipus de medicaments:
Els medicaments broncodila-
tadors: fan que els bronquis 

s’obrin i pugui entrar millor 
l’aire. S’utilitzen durant perío-
des curts per al tractament de 
la crisi i per a la millora ràpida 
dels símptomes. La via d’ad-
ministració d’aquests fàrmacs 
és sempre inhalada.
Els medicaments antiinflama-
toris: corregeixen la inflama-
ció dels bronquis. S’utilitzen 
durant llargs períodes de 
temps, fins i tot en els inter-
vals en què el nen no té símp-
tomes. Els principals fàrmacs 
antiinflamatoris són els corti-
coides inhalats. També en al-
guns nens estan indicats els 
antileucotriens per via oral
El vostre pediatre/a us acon-
sellarà el fàrmac i sistema 
d’inhalació que millor s’adapti 
a les necessitats del vostre 
fill.

L’asma infantil



El Monbus IHC es prepara per un decisiu partit, demà 
a les Comes, per passar a la final four de la CERS
IGUALADA / IHC BLOCAT

Ha arribat l’hora de la veritat. 
Demà dissabte, a les 20.30 
hores i a les Comes, l’IHC juga 
un dels partits més complicats 
de les darreres temporades. El 
CP Vic l’espera en la tornada 
dels quarts de final de la Copa 
CERS, únic títol europeu que 
mai ha guanyat l’Igualada HC. 
El partit d’anada va acabar fa 
quinze dies en empat (2-2), la 
qual cosa significa que demà, 
a casa, tot comença de zero.
El club ha difós durant tota la 
setmana un vídeo -disponible 
a Youtube- en el que els ma-
teixos jugadors demanen el 
suport de l’afició. La plantilla 
i el cos tècnic van fer dilluns 
fet una xerrada sobre el partit 
contra el Lleida i sobre tot del 
que s’ha de fer per competir el 
de demà dissabte. La filosofia 
és molt clara i insubornable. 
No baixar la intensitat en cap 
moment.

La plantilla va veure el 
Voltregà-Vic de dimarts
Els arlequinats van tornar a 
treballar dimecres i ahir dijous. 
Dimarts, aprofitant que no teni-
en partit perquè ja van jugar la 
19a. jornada la setmana pas-
sada, van anar plegats a veu-
re el Vic en el derbi contra el 

minut amb un empat a 4 que 
segurament premiava adequa-
dament l’esforç dels 2 equips.
Aleshores ha semblat que ar-
ribava el tradicional “bon final” 
de tants partits. 48 segons per 
acabar i el Lleida feia la seva 
falta número 15. Era l’opció de 
recuperar l’avantatge i fer-se 
amb els 3 punts. Baliu agafa 
la responsabilitat. Acció neta 
però… bola al pal. Els iguala-
dins busquen el rebot, però el 
guanyen els llistats, munten 
contraatac i marquen el 5 a 4. 
Vist i no vist. La jugada que po-
dia haver donat dos punts més, 
en va acabar prenent 1. Al fi-
nal, i ja sense porter, el Lleida 
va fer el 6 a 4 definitiu. En dues 
paraules. Crueltat absoluta.
LLEIDA 6 (1/5) Ll.Tomàs, Trilla, 
Cañellas, Marsu (1), A. Tomàs, 
equip inicial. Escudero (2) Ba-
llesteros i Rodero (3).
MONBUS IHC 4 (3/1) Elagi, 
Ton (1), Met Molas, Pla (1), 
Vives, equip inicial. Jassel, J. 
Muntané (1). D.Carles, Vilase-
ca i Ferrer.
Gols: 1-0 Marsu (m 4), 1-1 Ton 
(m 14), 1-2 Pla (m 17), 1-3 (m 
20). SEGONA PART. 2-3 Ro-
dero (m 3), 3-3 Rodero (m 5), 
3-4 Vives (m 18), 4-4 Escude-
ro (m 23.08), 5-4 Rodero (m 
24.26), 6-4 Escudero (m 24.48)

Més info a http://ihc.blog.cat

El Monbus IHC té demà un partit clau, i necessitarà l’escalç de l’afició. Arxiu Joan Guasch.
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Jornada 18
CP Cerceda - CH Lloret    3-2
CE Noia Freixenet - CP Vilafranca    7-6
ICG Software Lleida - Monbus Igualada   6-4
Reus Deportiu - CP Vilanova Mopesa   13-3
FC Barcelona - Òptica Muralla Blanes HCF   5-1
Coinasa Liceo HC - CP Tordera   7-1
CE Moritz Vendrell - CP Voltregà   5-3
Club Patí Vic - CP Calafell Tot l’Any   5-5

Classificació
         PT j g e p     gf   gc 
 1. FC Barcelona  55  19  18  1  0  133  40
 2. Coinasa Liceo HC  38  18  12  2  4  86  45
 3. Reus Deportiu  35  19  10  5  4  93  62
 4. Club Patí Vic  33  18  10  3  5  71  49
 5. CE Noia Freixenet  32  18  9  5  4  76  59
 6. CE Moritz Vendrell  29  18  9  2  7  76  66
 7. Monbus Igualada 29  19  9  2  8  57  61
 8. CP Voltregà  28  18  7  7  4  66  51
 9. CP Cerceda  27  18  7  6  5  74  65
 10. CP Calafell   25  18  7  4  7  65  68
 11. CP Vilafranca   19  18  5  4  9  61  71
 12. ICG Lleida  18  18  5  3  10  52  70
 13. CH Lloret  16  18  4  4  10  50  66
 14. Muralla Blanes  14  18  4  2  12  45  81
 15. Tordera  14  18  4  2  12  41  83
 16. Vilanova Mopesa  0  19  0  0  19  46  155

Jornada 19
Calafell-Cerceda
Lloret-Noia Freixenet
Vilafranca-ICG Lleida
Monbus Igualada-Reus Deportiu  2-1
Vilanova-FC Barcelona   1-11 
Muralla Blanes-Coinasa Liceo
Tordera-Moritz Vendrell
Voltregà-Vic

OK Lliga masculina

Quarts de Final, anada (8 de febrer)
Forte Dei Marmi (ITA)-Turquel (POR)  (3-5)
Bassano’54 (ITA)-Noia Freixenet     dia 15
Lanaro Breganze (ITA) -Geneve (SUI)  (8-2)
Monbus Igualada-Vic (2-2), dia 22 (20.30 h)

Copa CERS

Voltregà. Era una nova oportu-
nitat de veure en directe el joc 
dels vigatans i d’intentar pren-
dre mentalment les mides a la 
que seria una autèntica gesta, 
eliminar un dels favorits al títol. 
De fet al CP Vic tenen clares 
les prioritats. El seu capità Titi 
Roca reconeix al web del club 
que tot i que no hi ha res que 
superi un derbi osonenc, “el 
partit important d’aquesta set-
mana és el de les Comes” on 
s’hi juguen “un dels objectius 

de la temporada“.

Les Comes ha de 
tornar a ser el que era
El club ha preparat tota una 
sèrie d’iniciatives perquè les 
Comes puguin ajudar l’equip 
en l’intent d’accedir a la Final 
Four. Les entrades tindran un 
preu de només 10 euros però 
hi haurà diversos descomptes. 
A www.igualadashowroom.cat  
es podran adquirir a 5 euros i 
al club se’n podran recollir amb 
un descompte de 7 euros (per 
tant els socis podran convidar 
qui vulguin al preu de només 3 
euros).
A més d’això el Monbus IHC-
Vic significarà l’estrena de la 
nova penya arlequinada, la 
que agafa el testimoni de la 
mítica Equip i Força. En prin-
cipi si no hi ha canvis d’última 
hora el nou grup d’animació es 
dirà Front Tauró i l’integren una 
quinzena de joves igualadins. 
El club també ha convidat di-
verses escoles de la ciutat per-

què ajudin als jugadors.
El compte enrere pel partit ja 
ha començat. I abans que no 
comenci el partit encara hi hau-
rà més sorpreses. 

Derrota a Lleida 
en un mal final
Molts cops  l’esport no és prou 
just. La competició, igual que 
la vida, ja les té aquestes co-
ses. L’IHC havia salvat fins ara 
alguns finals de partit amb sol-
vència (i alguns d’ells fins i tot 
de manera miraculosa). Al pa-
velló Onze de Setembre va to-
cat pagar diumenge passat, en 
partit de la 18a jornada de l’OK 
Lliga. I la factura va ser molt 
dura. El final del Lleida-IHC va 
ser fins i tot cruel.
Els igualadins van dominar el 
partit des del principi. Molt cla-
rament a la primera part (1-3), 
amb angúnies a la segona (els 
locals van empatar a 3 però 
l’IHC se’n va sortir de tornar a 
posar-se per davant en el mar-
cador). I es va arribar a l’últim 

El partit a Lleida va ser molt diferent del que es va jugar a les Comes a la 1a volta.
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Els igualadins van fer un bon partit. Foto arxiu Joan Ribera.

El CBI derrota el St. Pere 
en un partit molt treballat (67-60)
BÀSQUET / ERIC VARGAS

L’Igualada acabà victoriós con-
tra un Sant Pere lluitador i amb 
moltes ganes de sumar. Els 
blaus van poder guanyar gràci-
es a millors sensacions en el tir 
exterior, al domini de la pintura 
i al treball en defensa durant la 
segona part.
El primer parcial va ser pels vi-
sitants, concretament per Lín-
dez (14 punts i 8 rebots) que es 
sentia imparable en els primers 
minuts, penetrant i tirant la pilo-
ta a terra amb molta velocitat. 
Va aconseguir que els locals 
es posessin nerviosos però 
una falta des de la línia de 3 va 
donar l’oportunitat d’anotar 3 
tirs lliures a Gual (14 punts i 3 
rebots) i va col·locar als locals 
per davant en el marcador (8-
6). Seguidament, els homes de 
Raül Caballero van encadenar 
una sèrie d’errors i pèrdues de 
pilota, facilitant la feina dels de 
Sant Pere de Terrassa. El pe-
ríode va finalitzar amb el mar-
cador 11-14. Els locals sabien 
que havien de patir per gua-
nyar el partit i encara queda-
ven molts minuts.
Els locals tenien baixes pun-
tuals però estaven afrontant 
el partit amb mola madure-
sa i intensitat. Líndez seguia 
imparable recuperant alguna 
pilota i intentant tirs de 3 però 
qui donava més mals de cap 
a l’Igualada era el dúo Costa-
Sánchez. Els blaus van aprofi-
tar el seu domini de les alçades 
per treure faltes i anotar d’es-

quena a cistella. La actuació 
dels pívots de l’Igualada va ser 
més que notable però va faltar 
encert en algunes situacions 
fàcils. Tot i això l’Igualada va 
anar al descans guanyant d’1 
punt (27-26).
Es preveia un partit disputadís-
sim. Els locals volien recuperar 
solidesa a casa i els visitants 
necessitaven sumar victòries 
per salvar la categoria. El mar-
cador va estar molt ajustat en 

el tercer període, que va ser 
un intercanvi de cistella cons-
tant on la diferència màxima 
entre els dos equips va ser de 
3 punts. Un últim triple dels lo-
cals els va portar a disputar l’úl-
tim quart amb 3 punts d’avan-
tatge (43-40).
La defensa de l’Igualada va ser 
molt protagonista de l’últim pe-
ríode i va fer que els visitants 
s’estanquessin en el seu tir ex-
terior. Els anoiencs anotaven 
poc a poc però sense fre. Els 
tirs lliures anotats i una millor 
selecció de tir (46%) van ser 
clau. La màxima diferència fins 
al moment la posar Q.Padrós 
amb una entrada a cistella (61-
52). El partit es va sentenciar 
en aquell moment i gràcies a 
que els visitants no van trobar 
l’anella en una estona. L’últim 
minut va ser de tirs lliures i 
la diferència final va ser de 7 
punts (67-60).
PHYSIC CB IGUALADA A: Q. 
Padrós (8), M. Padrós (9), E. 
Fernandez (4), J. Huertas (2), J 
Torres (-), C. Fons (17), A. Gual 
(14), A. Roca (2), A. Fratila (-), 
E. Tejero (11), M.Benito (0) i X. 
León (0).
Parcials: 11-14, 16-12, 16-14, 
24-20.
Celebrar també el debut d’un 
altre jugador de la cantera (X. 
León) que va fer una actuació 
discreta però que ha ajudat 
molt a l’equip durant la setma-
na.
La pròxima jornada serà a 
Castellar, contra un rival direc-
te. Esperem el màxim suport i 
treballar bé durant la setmana.

Resultats dels equips base del CBI

SÈNIOR B MASCULÍ   
PHYSIC CB IGUALADA B 74 - CB PA-
LLEJÀ 68
P.Benito 5, F.Vives 14, J.Fons 6, 
B.Marimon, D.Gil 2, S.Tarrida 8, 
J.Marcé 6, M.Padrós 25, E.Borrega 4, 
A.Domenech 4
SÈNIOR B FEMENÍ  
BARÇA CBS BLAU 63 - DEPIMÉS CB 
IGUALADA B 73
Bargalló 5. Soler 20. Miramunt 3 Gon-
zàlez lesionada Salanova 6. Compte 
11. Amatlle 6. Tarrida 0 Fuertes 19. 
Sellarès 0 Ribera 3
SOTS 25 MASCULÍ  
FERRETERIA JORBA SOLA CBI 79 – 
ODENA CLUB BÀSQUET 63
SOTS 21 FEMENÍ   
AUTOESCOLA POBLE SEC CBI 45 – 
HISPANO  CIUTAT VELLA 47
Espejo (-), Martínez (2), Albiol (-), To-
màs (-), Lladó (5), Palmés (4), Barral 
(10), Díez (22), Llorens (-), Roca (-), 
Torrens (2), Gou (-)
JÚNIOR MASCULÍ A  
JOGAPLAST CB IGUALADA A 75 - 
SFERIC TERRASSA 28
Gabarró 7, Leon 8, Ndiaye 10, Raurich 
6, Benito 3 -cinc inicial- Maximo 2, Ser-
ra 11, Tarrida 8, Mangues 9, Susanna 
8, Figueres 3
JÚNIOR FEMENÍ A  
CB AMPOSTA 32 - CB IGUALADA A 
63
Rigol (6), C.Serra (17),C.Martínez (le-
sionada), J.Lamolla  (11), J.Codina(4), 
M.Masegosa (9), M.Calleja (2), C.Mas 
(4), L.Rius (-),M.Ribera (10).
JÚNIOR MASCULÍ B 
TOYOTA NAYMOTOR CBI B 80 - 
CLUB BÀSQUET SANT ANDREU 50
J. Mangues (10), M. Susanna (7), S. 
Figueres (9), A. Ortinez (7), E. Bru (8) 
-cinc inicial- J. Vidal (3), Ll. Fullana 
(10), M. Soler (2), P. Martí (10), R. Fu-
llana (14)
JÚNIOR FEMENÍ B   
CN TERRASSA B 60 - TALLERES 
GASETI CB IGUALADA B 53
Per part del CBI van jugar: Aldomà 
(10), Puig (6), Colell (2), Còrdoba (4) , 
Ràmia (7), Òdena (-), Montse Fernán-
dez (15)i Maria Fernández (9)
CADET MASCULÍ A  
FERRETERIA JORBA SOLA CBI A 54 
- 100X100 OLOST A 63
Guillem Pont (3), Jordi Elvira (3), Max 
Puig (4), Salvador Farrés (4), Ferran 
Gil (7), Arnau Carpi (3), Roger Ribera 
(5), Carlos Fratila (12), Àlex Cavalleto 
i Enric Bru (13).
CADET FEMENÍ BLAU 
FC MARTINENC A 51 - TRIAS SHOP 
CB IGUALADA BLAU 52
Roselló (3), Aldomà (7), Pedregosa 
(11), Roda (7), Mar Fernández (7), 
Gracia (2), Maria Fernández (9), Solé 
(4) i Òdena (2)
CADET MASCULÍ B
AUTOESCOLA POBLE SEC CB 
IGUALADA B 60 - CB SOLSONA 82
CADET FEMENÍ GROC   
NOU BÀSQUET OLESA 54 - 
G.MONTSERRAT CBI GROC 34
Laia Ferrer (6), Clara Tomàs (2), Laia 
Figueras (13), Mar Rodríguez (3), Ma-
ria Gassó (1), Núria Barral (4), Marta 

Sàbat, Paula Marsal, Marta Ambròs, 
Anna Tarrida (3) i Maria Maestre (2).
CADET MASCULÍ C  
AKORD’S CB IGUALADA C 60 - CB 
GAVA 52
Ll. Claramunt (2), P. Lumbreras (4), P. 
Castelltort (7), D. Cobos (12), M. Ro-
sell (2), Q. Rosich (-), O. Delgado (4), 
G. Pallarès (-), A. Matencio (2), J. Tor-
rens (7), M. Couso (12). O. Llopart (10)
INFANTIL MASCULÍ  A 
MC DONALDS CB IGUALADA A 51 - 
BÀSQUET SANT BOI 40
INFANTIL FEMENÍ BLAU
CB BEGUES VERD 37 – READY CB 
IGUALADA BLAU 56
Maria López, Marita Flores, Berta 
Morros, Carla Garrido, Laia Puiggròs, 
Carla Casellas, Anna Fernández, Pau-
la Elvira, Ivette Juárez, Anna Bachs i 
Aina Marsà.
INFANTIL MASCULÍ  B 
TRIOPTIC CB IGUALADA B 68 - NOU 
BÀSQUET OLESA A 67
Nil Vidal(9), Gerard Poncell(8), 
Marc Linares, Daniel Calle(9), Marc 
Sànchez(10), Albert Moreno(11), Marc 
Fanega(4), Roger Porredón(7), Roger 
Marsa, Marc Perera, Raul Vivas(10), 
Alex Juárez(2).
INFANTIL FEMENÍ GROC 
BF VILADECANS 63 - ANOIAMOTOR 
SEAT CB IGUALADA GROC 38
Mireia Riba, Ting Ting Qiu, Paula Pa-
dró, Anna Forner, Laia Arús, Berta Co-
loma, Mireia Castells i Carola Maestre
PRE-INFANTIL MASCULÍ  
TAXI 2.0 CB IGUALADA 68 – C.B. LA 
MERCÈ 78
PRE-INFANTIL FEMENÍ A  
DOTS SANT QUIRZE NEGRE 58 - 
PODOLOGIA A. BALSELLS CBI 46
Natalie Fuertes, Berta Salat, Cèlia Pal-
més, Carlota Claramunt, Júlia Biosca, 
Jana Fuertes, Pia Homs, Aina Yáñez, 
Iona Ambròs i Júlia Tort.
MINI MASCULÍ A    
VITALDENT CB IGUALADA A 57 –  
C.B. SOLSONA 84
MINI FEMENÍ BLAU GROC 
BASQUET SAMA VILANOVA MFA 71 
- VITALDENT CBI BLAUGROC 50
Agar Farrés, Sira Morros, Nora Gudel, 
Carlota Díaz-Guerra, Laura Vancells, 
Blanca Acevedo, Elena Romeu i Mar 
Solà. No van jugar: Elena Poncell i 
Gal·la Farnós
MINI FEMENÍ GROC       
AE MVP CERVELLÓ 43 - CB IGUA-
LADA GROC 60
Aina González, Gisela Bocache, Jana 
Puig, Mar Claramunt, Marta Ger, Sara 
Homs, Júlia Pujolà i Precious Mouleta.
PRE-MINI MASCULÍ 
ANOIA MOTOR HYUNDAI CB IGUA-
LADA 57 - BÀSQUET MOLINS 7
Isaac Baltà, Bernat Enrich, Biel Salat, 
Marc Perez, Gerard Salat, Marc Mo-
ron, Joan Comas, Lluc Sala, Àlex Rie-
ra, Biel Sevilla i Nil Santaeulària.
PRE-MINI FEMENÍ BLAU 
ESCOLA PIA SABADELL 85 - MC DO-
NALD’S CB IGUALADA BLAU 37
Gal·la Godó, Beth Muxí, Sira Díaz-
Guerra, Arlet Cots, Pilar Pintó, Alba 
Ribalta, Judit Mas, Blanca Altés, Ona 
Torras i Elsa Homs. 

Mini femení groc.

 ENTRADES
 PER A VEURE  

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per 
tant, autoritza a LA VEU i a IHC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al 
seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis  d’IHC, així com les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que IHC o LA VEU puguin portar  a terme, d’acord amb el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  

3 Guanyadors
I.H.C.

2
VS

cp vic

dissabte  22 de febrer de  2014 a les 20:30h

·Joan Josep 
Salmeron Oltra 

Igualada
·Ma Rosa Rota Guixà 

Igualada
·Jordi Roig Bosch 

Igualada
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Jornada 21
Almacelles - Igualada   2-2
Tecnofútbol - Martinenc  1-0
El Catllar - Torredembarra  0-0
Alpicat - Amposta    2-0
Vilanova - Vista Alegre   1-1
Jesús i Maria - Tàrrega   1-3
Viladecans - Balaguer   2-0
Marianao - Andorra    1-1
Horta - Torreforta     0-3

   PT. p j e p gf  gc df
1  Martinenc  44  21  14  2  5  42  21  21
2  Torreforta  40  21  12  4  5  42  25  17
3  Viladecans  39  21  12  3  6  31  20  11
4  Tàrrega  37  21  11  4  6  26  20  6
5  Torredembarra  36  21  10  6  5  32  26  6
6  Horta  34  21  10  4  7  35  25  10
7  Vilanova  31  21  8  7  6  27  18  9
8  Igualada  31  21  9  4  8  30  29  1
9  Almacelles  28  21  7  7  7  29  28  1
10  Tecnofútbol  28  21  6  10  5  25  27  -2
11  El Catllar  27  21  7  6  8  22  23  -1
12  Amposta  26  21  6  8  7  30  31  -1
13  Balaguer  24  21  7  3  11  23  38  -15
14  Andorra  23  21  5  8  8  30  38  -8
15  Marianao  23  21  6  5  10  23  25  -2
16  Jesús i Maria  19  21  5  4  12  29  44  -15
17  Alpicat  15  21  3  6  12  18  39  -21
18  Vista Alegre  13  21  2  7  12  23  40  -17

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G4

Valuós empat del CFI a Almacelles

FUTBOL / ROGER MARÍ

El CF Igualada va arrencar un 
punt en el seu desplaçament a 
Almacelles. El conjunt igualadí 
va aconseguir igualar un 2-0 
gràcies a una magnífica sego-
na meitat. Jony (p. 49’) i Enric 
(85’) van ser els autors dels 
gols. L’igualada és vuitè a la 
classificació.
El conjunt de Joan Prat no va 
tenir un inici de partit fàcil a Al-
macelles. Terreny de joc bas-
tant estret i un conjunt local 
força dur i que de mig camp en 
endavant disposava de juga-
dors de qualitat. Al minut 13, a 
la sortida d’un córner, Visa es 
va anticipar al seu marcador i 
va establir l’1-0. El gol va treure 
la son de les orelles al conjunt 
igualadí i Jony al minut 18 va 
tenir una bona ocasió, però el 
porter local va refusar el seu 
xut. A partir del minut 25 el par-
tit va entrar en una fase on cap 
dels dos equips tenia el control 
i les ocasions van començar a 
fer acte de presència. Palet, 
al minut 25 va fallar un mà a 
mà i Fran, un minut després, 
va tornar a posar a prova al 
porter local. Tot i això, l’EFAC 
també va disposar de bones 
ocasions per fer el segon. En 
una d’aquestes, Raya (34’) va 
rebre sol a dins l’àrea i va afu-
sellar Felipe per fer el segon 
gol del conjunt local.
A la represa el guió del partit 
va capgirar com un mitjó. Al 
minut 48 un defensa local va 
cometre penal per unes mans 
molt clares. Jony (p. 49’) el va 
transformar amb molta segure-
tat. A partir d’aquest moment 
l’Igualada es va fer amb el 
control del partit ja que l’EFAC 
va retrocedir les seves línies. 
A més, al minut 60 els locals 
es van quedar amb 10 homes 
per l’expulsió de Raya. A par-
tir d’aquest moment l’encontre 
es va convertir en un monò-
leg igualadí i les ocasions no 

Els blaus van fer taules en el seu desplaçament a terres lleidatanes. Foto arxiu Toni Marí.
Jornada 22
Martinenc - Igualada
Torredembarra - Tecnofútbol
Amposta - El Catllar
Torreforta - Alpicat
Vilanova - Almacelles
Balaguer - Jesús i Maria
Andorra - Viladecans
Vista Alegre - Marianao
Tàrrega - Horta 

Jornada 21
Gironella - Cardedeu    3-2
St. Quirze - Súria    5-0
San Mauro - Sabadellenca  0-0
Lliçà d’Avall - Taradell   3-0
Sabadell Nord - Palau SP  1-2
San Lorenzo - Lliçà d’Amunt  3-1
Manresa - Roda de Ter   1-0
Castellar - OAR Vic    0-1
Tona - St. Feliu Codines   2-0

   PT. p j e p gf  gc df
1  Manresa  54  21  17  3  1  55  11  44
2  St. Quirze  47  21  14  5  2  48  21  27
3  Gironella  45  21  14  3  4  42  22  20
4  Lliçà d’Avall  40  21  12  4  5  36  24  12
5  Tona  38  21  10  8  3  37  20  17
6  Sabadell Nord  33  21  10  3  8  39  30  9
7  Cardedeu  32  21  9  5  7  38  31  7
8  San Lorenzo  31  21  10  1  10  30  29  1
9  Castellar  30  21  8  6  7  37  31  6
10  Taradell  28  21  8  4  9  24  28  -4
11  San Mauro  24  21  5  9  7  31  33  -2
12  Sabadellenca  24  21  6  6  9  26  29  -3
13  Súria  23  21  7  2  12  31  42  -11
14  OAR Vic  21  21  6  3  12  23  36  -13
15  Palau SP  18  21  4  6  11  26  49  -23
16  Roda de Ter  15  21  4  3  14  19  36  -17
17  St. Feliu Cod.  12  21  3  3  15  17  51  -34
18  Lliçà d’Amunt  12  21  2  6  13  17  53  -36 
Jornada 22
Súria - Cardedeu
Sabadellenca - St. Quirze
Taradell - San Mauro
St. Feliu Cod. - Lliçà d’Avall
Sabadell Nord - Gironella
Roda de Ter - San Lorenzo
OAR Vic - Manresa
Palau SP - Castellar
Lliçà d’Amunt - Tona 

Jornada 21
Olvan - Can Trias    sus
Castellbell i V - G. Manresa  4-2
Marganell - Navàs    2-2
P. Claramunt - Viladecavalls  0-4
Gironella B - Llorença   2-1
Pirinaica - Puigreig    4-4
Cardona - Castellnou    2-4
Sallent - Santpedor    4-0
Balconada - Joanenc    2-2

   PT. p j e p gf  gc df
1  Sallent  51  20  16  3  1  67  17  50
2  Can Trias  47  20  14  5  1  59  20  39
3  Viladecavalls  43  21  14  1  6  52  23  29
4  Puigreig  42  20  13  3  4  45  24  21
5  Joanenc  41  21  13  2  6  50  29  21
6  Navàs  29  21  9  2  10  43  43  0
7  Marganell  28  19  9  1  9  40  36  4
8  Olvan  27  19  7  6  6  29  34  -5
9  G. Manresa  25  21  6  7  8  33  35  -2
10  Castellnou  25  20  6  7  7  29  33  -4
11  Balconada  24  21  7  3  11  41  56  -15
12  Castellbell i V  23  21  7  2  12  44  62  -18
13  Cardona  22  21  6  4  11  35  48  -13
14  P. Claramunt  22  20  6  4  10  31  54  -23
15  Gironella B  20  21  5  5  11  16  47  -31
16  Santpedor  19  20  6  1  13  28  44  -16
17  Llorença  17  21  4  5  12  31  47  -16
18  Pirinaica  15  21  4  3  14  27  48  -21 

futbol 3A CATALANA G7

Jornada 22
G. Manresa - Can Trias
Navàs - Castellbell i V
Viladecavalls - Marganell
Joanenc - P. Claramunt
Gironella B - Olvan
Castellnou - Pirinaica
Santpedor - Cardona
Llorença - Sallent
Puigreig - Balconada 

Jornada 21
Carme - Base Espirall    1-2
FE Vilafranca - St. Pere Mol.  2-0
Les Roquetes - St. Sadurní  0-1
Capellades - Suburense   1-3
St. Cugat S. - Base Vilanova  1-1
Olivella - Riudebitlles   5-1
Ribes - Odena    1-0
M. Igualada - Quintinenc  1-1
La Granada - Pª Jove Roq.   0-3

   PT. p j e p gf  gc df
1  Suburense  49  21  15  4  2  61  22  39
2  Olivella  48  21  15  3  3  57  22  35
3  St. Pere Mol.  46  21  15  1  5  56  22  34
4  Odena  42  21  12  6  3  49  30  19
5  Les Roquetes  39  21  11  6  4  58  28  30
6  FE Vilafranca  35  21  10  5  6  38  26  12
7  Ribes  33  21  10  3  8  33  26  7
8  Base Espirall  31  21  9  4  8  38  32  6
9  Base Vilanova  29  21  8  5  8  32  36  -4
10  La Granada  27  21  7  6  8  32  35  -3
11  M. Igualada  25  21  7  4  10  37  51  -14
12  St. Cugat S.  23  21  7  2  12  27  39  -12
13  Pª Jove Roq.  22  21  5  7  9  34  36  -2
14  Carme  22  21  6  4  11  31  44  -13
15  Riudebitlles  17  21  4  5  12  24  39  -15
16  St. Sadurní  15  21  2  9  10  22  44  -22
17  Capellades  13  21  3  4  14  19  80  -61
18  Quintinenc  9  21  1  6  14  29  65  -36 

futbol 3A CATALANA G12

Jornada 22
St. Cugat S. - Base Espirall
St. Pere Mol. - Base Vilanova
St. Sadurní - FE Vilafranca
Suburense - Les Roquetes
M. Igualada - Carme
Riudebitlles - La Granada
Odena - Olivella
Quintinenc - Ribes
Pª Jove Roq. - Capellades 

Jornada 19
PM Tossa-Vilanova Camí   0-2
Garcia Montbui-Calaf   1-9
Rebrot-Tous    2-4
Masquefa-Anoia    0-4
La Paz-Torre Claramunt   1-0
Jorba-Piràmides    7-1
Fàtima-Vista Alegre    1-2
Descansa Ateneu Ig.

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Anoia   47  18  15  2  1  63  11   
2  Calaf   46  18  15  1  2  91  23   
3  Vilanova Camí   39  16  12  3  1  45  18  
4  Jorba   36  18  11  3  4  58  28  
5  PM Tossa   30  17  9  3  5  46  27  
6  Fatima   28  17  9  1  7  43  37  
7  Masquefa   25  18  8  1  9  38  33   
8  Vista Alegre  24  17  8  0  9  32  34  
9  Tous  21  17  6  3  8  33  38   
10  Ateneu Ig.   20  17  6  2  9  28  36 
11  Garcia Montbui   19  17  6  1  10  34  50   
12  Rebrot  12  17  3  3  11  31  57 
13  La Paz   10  18  3  1  14  16  72   
14  La Torre Clar.   10  18  2  4  12  17  57    
15  Piràmides   8  17  2  2  13  24  78

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 20
Calaf-Vilanova Camí
Tous-Garcia Montbui
Anoia-Rebrot
Torre Claramunt-Masquefa
Piràmides-La Paz
Vista Alegre-Jorba
Ateneu-PM Tossa
Descansa Fàtima

Jornada 19
Sesrovires B-St. Pau Ordal  3-3
Les Cabanyes-Fontrubí   4-0
Cabrera d’Anoia-La Llacuna  1-2
Puigdàlber-Martinenca   0-1
Mediona-Piera    2-3
St. Sadurní-Sesrovires Atl.  4-2
Hortonenc-Hostalets P.   2-2
Can Cartró-Gelida    4-0

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Piera   48  19  15  3  1  74  21   
2  Martinenca   42  19  12  6  1  42  15   
3  St. Pau Ordal   41  19  12  5  2  54  28   
4  Can Cartró   36  19  11  3  5  52  32   
5  Hortonenc   34  19  10  4  5  55  32   
6  Les Cabanyes   34  19  10  4  5  60  38   
7  Hostalets P.   32  19  9  5  5  41  25 
8  Sesrovires B  29  19  9  2  8  43  47  
9  Sesrovires Atl.   25  19  8  1  10  40  45     
10  La Llacuna   23  19  7  2  10  35  39  
11  Sant Sadurní   22  19  7  1  11  39  46
12  Mediona  22  19  6  4  9  37  43 
13  Cabrera Anoia   17  19  5  2  12  30  54 
14  Puigdalber   16  19  5  1  13  33  65  
15  Gelida   10  19  3  1  15  26  66 
16  Font-Rubí  3  19  1  0  18  17  82

futbol 4A CATALANA G10

Jornada 20
Fontrubí-St. Pau Ordal
La Llacuna-Les Cabanyes
Martinenca-Cabrera d’Anoia
Piera-Puigdàlber
Sesrovires Atl.-Mediona
Hostalets Pierola-St. Sadurní
Gelida-Hortonenc
Can Cartró-Sesrovires B

van tardar en arribar. Fran va 
tenir una bona oportunitat en 
un remat de cap i en la jugada 
següent Gerard va rematar al 
travesser. Els minuts anaven 
passant, però els blaus en tot 
moment va mantenir la calma 
i van saber madurar el partit. 
Fran a falta de 10 minuts per 
l’acabament va ser objecte 
d’un penal claríssim quan ja 
encarava el porter local. L’àr-
bitre incomprensiblement va 
passar per alt la jugada. Tot i 
això, en la jugada posterior una 
bona centrada de Dalmau va 
ser aprofitada per Enric (85’) 
per fer el merescut empat a 2. 
Amb aquesta diana el capità 
igualadí ja suma 5 gols en el 
que portem de temporada. 

L’Igualada visitarà el diumenge 
el camp del Martinenc. El con-
junt barceloní, tot i no travessar 
un bon moment, és el segon 
classificat i de ben segur que 
posarà les coses molt difícils al 
conjunt dirigit per Prat.
EFAC Almacelles: Balleste-
ros, Visa (Dibotti, 54’), Gra-
cia, Berbegal, Raya, Cons, 
Redondo (Yanugas, 82’), Re-
dondo H. (Martínez, 59’), Vi-
ladegut, Imaz i Giménez.
CF Igualada: Felipe, Marí, Pa-
lau, Bachana, Ton, Castella-
no (Dalmau, 70’), Enric, Jony 
(Yeray, 77’), Palet, Güell (Ge-
rard, 54’) i Fran.
Gols: 1-0, Visa (13’). 2-0, 
Raya (34’). 2-1, Jony (p. 49’). 
2-2, Enric (85’).

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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Obertes les 
inscripcions de 
la 2a edició de la 
Rider 1000

L’Handbol Igualada cau en un partit molt obert 
davant l’Esplais de Castelló d’Empúries (32-29)
HANDBOL / JORDI ZAMBRANO

Els d’Igualada cobrien dissabte 
a la tarda els prop de 200 qui-
lòmetres que separen la capital 
de l’Anoia de la localitat empor-
danesa de Castelló d’Empúries 
per enfrontar-se al CH Esplais, 
segon classificat de la catego-
ria i únic equip que sembla ca-
paç de discutir l’hegemonia de 
la SA Súria en l’esglaó més alt 
de la classificació. 
El xiulet inicial enxampava als 
jugadors del CH Igualada amb 
les cames encara entumides 
pel llarg desplaçament: Els 
primers compassos del par-
tit van estar marcats per una 
successió d’errades ofensives 
igualadines que els locals van 
saber aprofitar per imprimir un 
ritme ràpid a base de contraa-
tacs i obrir una escletxa consi-
derable en el marcador. Si ben 
eloqüent era el cinc a zero que 
marcava el lluminós passats 
sis minuts del primer temps, 
més encara ho era la incapa-
citat dels del Club Handbol 
Igualada per rebaixar el ritme i 
trobar el seu lloc sobre el par-
quet castellonenc. Com gaire-
bé sempre, la resposta estava 
al fons de la xarxa contrària: 
el primer gol igualadí obria 
la llauna local i donava pas a 
una segona escena on els de 
l’Anoia percutien una vegada 

Jordi Sala, al motocròs de la 
Pobla de Mafumet

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Després de l’èxit de la primera 
edició que es va disputar l’any 
passat de la Rider 1000 creada 
per l’igualadí Pep Requena en-
guany es farà el dissabte 17 de 
maig. Precisament avui diven-
dres s’obre el plaç d’inscripció 
i  s’espera una gran quantitat 
de participació i es que cal tenir 
present que a l’edició anterior 
van ser 865 les motos inscrites 
entre les que hi havia partici-
pants a més de catalans, d’ar-
reu de l’estat espanyol així com 
de varies nacions europees.
Per tal de fer l’inscripció, la web 
és: http://www.rider1000.com. 
Així a partir d’avui es podrà fer 
l’inscripció a través del formu-
lari electrònic de l’esmentada 
web.
La Rider 1000 és un esdeveni-
ment motociclista no competitiu 
per carreteres obertes al trànsit 
en la que els participants tenen 
que passar obligatòriament per 
uns controls de pas establerts 
en varis llocs de tot el territo-
ri català en un recorregut de 
1.000 kms, aquest està calcu-
lat a una mitjana aproximada 
de 50 km/h. 

MOTOR / REDACCIÓ

El passat diumenge encetava 
el Campionat de Catalunya de 
Motocròs 2014 a la Pobla de 
Mafumet. Una jornada freda, 
però amb molta participació, 
un total de 120 participants en-
tre totes les categories.
El jove pilot odenenc Jordi Sala 
que aquest any continuarà de-
fensant els colors del Moto 
Club Igualada torna als circuits 
després d’un any sense dis-
putar cap competició a causa 
d’una forta lesió que el va obli-
gar a pasar per quirófan i el va 
mantenir apartat dels circuits 
durant tota la temporada pas-
sada. Aquesta nova temporada 
ho farà a la categoria de MX-
125, disputant els campionats 
de Catalunya i d’Espanya de 
motocròs i alguna prova dins la 
categoria MX2 i si el calendari 
ho permet, també participarà 
en alguna cursa d’enduro.
A la tanda d’entrenaments va 
aconseguir una meritòria 5a. 
posició d’entre la trentena de 
pilots de la seva categoria. A 
la primera màniga en Jordi es 
veu involucrat en una caiguda 
junt amb altres pilots, fet que 
va haver de remuntar des de 
les últimes posicions, aconse-
guint al final de la màniga una 
6ª posició. A la segona màniga 

amb una molt bona sortida es 
situa entre les primeres posici-
ons, però a falta de tres voltes 
per finalitzar te una nova caigu-
da que el relega a la 7ª posició. 
A la final setena posició. Això 
acaba de començar, s’ha de 
continuar entrenant molt fort i 
no cometre errades per anar 
pujant posicions de cara al 
campionat.
Agrair la col·laboració per 
aquesta nova  temporada 
al Moto Club Igualada, Cas-
trol, Marsimoto, l’Ajuntament 
d’Odena , Esquaix Igualada, 
Félez Cs Suministres i Tuga 
Active Wear.

i un altre sobre la porteria de 
l’Esplais i aquests, incòmodes 
en el joc estàtic i curtcircuitats 
en les passades llargues, dei-
xaven esvair l’avantatge en un 
segon parcial de 1 a 6 i veien 
com el partit marxava al terri-
tori fangós de les distàncies 
curtes en que va transcórrer el 
primer període fins al 16 a 13 
del descans. 
El partit, molt obert, es va re-
prendre en una segona part 
dura, noble i disputada que 
els prop de cent espectadors 
de les graderies del pavelló 
municipal de Castelló d’Empú-
ries van poder gaudir en viu. 
Els dos equips van intercan-
viar una successió de gols, 
jugades i accions i no van ser 
sinó els detalls -la pilota que 
passa la línia i l’àrbitre no veu, 

el contraatac posterior, la mà 
que passa fregant la pilota que 
s’escola- els que van decantar 
la balança cap al cantó local i 
van portar al 32 a 29 que lluïa 
al final dels 60 minuts.
Després d’aquesta derrota, 
l’Igualada queda sisè classifi-
cat amb 20 punts però no perd 
de vista el grup format per OAR 
Sabadell, AE Aula i CH Sant 
Llorenç, equips amb qui previ-
siblement  disputarà la tercera 
posició de la categoria i el CH 
Esplais empata a 30 punts al 
capdamunt de la classificació 
amb el Súria.  
Potser valgui la pena esperar 
que arribin pròximes victòries 
per aprofundir en la cara que 
va mostrar dissabte al vespre 
l’Igualada per superar l’adver-
sitat inicial; la cara que se so-

breposa a les baixes -nombro-
ses i importants -, la distància 
–llarguíssima -, les carències 
defensives -evidents- i la fortu-
na -esquiva-, per lluitar fins al 
final i posar a estones el peu al 
coll d’un rival temible i acabar 
marxant de la pista ovacionats 
per l’afició i els jugadors con-
traris. Potser, diem, aquesta 
no sigui la jornada propícia per 
parlar d’aquesta versió, cada 
vegada més present, que per-
met als d’Ortolà ser, després 
de disset jornades, el segon 
equip més golejador de la cate-
goria i que fa que els rivals ve-
gin en ell un aspirant a ocupar, 
el proper 27 d’abril, una de les 
tres posicions que garanteixen 
una plaça a la segona divisió 
catalana per la via directe. 
De moment, el proper cap de 
setmana a les Comes, el Club 
Handbol Igualada té un comp-
te pendent amb el CH Vic.
Van jugar: Jordi Bermejo (7p.), 
Esteban Lezama (6), Eduard 
Jounou (1), David Cubí (4), 
Sergi Garcia (1), Juan Carlos 
Aguila (1), Jordi Martínez (1), 
José Luís Álvarez (2), Rubén 
Álvarez (10) i Eric Elvira (3). 
Col·labora: Gràfiques Cubí

JUVENIL MASCULÍ
Club Handbol Igualada 30 – CE La 
Salle Bonanova “A” 29 
Entrenats per Pol Cantero, han 
jugat:  Daniel Fons (3), Ser-
gi Garcia(3), Adrià Cano, Jordi 
Grado(5),Jordi Vilarrubias(6),Pere 
Sendra(4), David Diaz(8), Cesc 
Carrer (1), Guillem Aribau i Xavi 
Armenteros. Porters: Marc Tarri-
da (40%a.) Carles Serra (39%a.). 
Col·labora: Loteria Estació i 
Sendra&Enrich
INFANTIL MASCULÍ “A”
FC Barcelona 38 – Club Handbol 
Igualada 12
Toni Barrantes, Max Segura, 
Dani Navarro, Iván Ruiz, Iker Sa-
buquillo, Nil Subirana, Jose A. 

Herrería,Pep Bové,  Arnau Ca-
pitán, Pol Riba,Cesc Carles, Pol 
Calvet amb Martí Méndez  i Joel 
Solanelles a la porteria. Entrena-
dor Roger Calçada, ajudants Pere 
Sendra i Marc Tarrida. Col·labora: 
Soloraids i DC Dent
INFANTIL FEMENÍ 
H. St Quirze  31 - Club Handbol 
Igualada   13
Aida López,  Alba Casé,  Amanda 
Sanjuan ,  Ane Crespo,  Èlia Torre-
blanca ,  Emma Jové ,  Jana Elvi-
ra,  Judit Robusté ,  Júlia Subirana, 
Olga Núñez ,  Laia Moyes i a la 
porteria:  Txell Comellas . Entrena-
dores:  Marta Muñoz. Col·labora: 
Rimon Glass
CADET FEMENÍ 

Club Handbol Igualada  21 - CEA-
CAT Tàrrega  17
Dirigides per Joan Alcoberro i Hi-
lari Canales han jugat: Irene Gar-
rido (portera); Carla Bisbal; Paula 
Domingo; Cristina Muñoz; Maria 
Mayol; Marcel·la Esquerra; Èlia 
Roca; Oriana Quintero; Marta Her-
nàndez i Maria Barrantes (lesiona-
da
INFANTIL MASCULÍ “B”
Club Handbol Igualada 16 - H. St 
Cugat “B” 18
Dirigits per David Díaz i Cesc Car-
rer: Fernando Almendro, Marc An-
dreu, Marc Espinagosa, Biel Hor-
nas, David Malpartida, Toni Puig, 
Xavier Reina, Gerard Simon, Ar-
nau Torner i Agustin Vazquez

Nom

Adreça
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S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Medallistes del CAI en els campionats.
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Eduard Viles i Jordi Matsuoka (CAI), 
campions de Catalunya d’atletisme
ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles Eduard Viles i 
Jordi Yoshinori Matsuoka, es 
van proclamar el passat diu-
menge Campions de Catalu-
nya Absoluts indoor en 60 m. 
llisos (6.84) i salt de llargada 
(7.05) a Sabadell.
Hi van participar 12 atletes del 
CAI, ocupant el  club el 4t. lloc 
global amb 51 punts, darrera 
dels tres clubs capdavanters 
de l’atletisme català, entre un 
total de 36 entitats participants.
Cal ressaltar igualment els 
Sotscampionats assolits pels 
Junior Marc Sànchez, en el salt 
d’alçada amb 2,05 m., i per la 
vilanovina Ariadna Ramos en 
el triple salt, amb un millor in-
tent de 12,34 m.
Van sobresortir també les 
Juvenils Sheila García, 3a. i 
Bronze en el salt de llargada 
amb 5,58 m., i 5a. a la final dels 
60 m.llisos, amb un gran “cro-
no” de 7”77, després d’entrar 
2a. en la semifinal correspo-
nent amb 7”81, i Anna Asensi, 
6a. a la final dels 60 m.llisos, 
amb un gran “crono” de 7”87, 
després d’entrar 2a. en la s/f. 
corresponent amb 7”90, i que 

Les cadets, infantils i alevines 
del CAI, campiones 
de Catalunya de cros

en la semifinal dels 200 m. as-
solia un nou Rècord d’Igualada 
absolut indoor amb 25”70.
El també Juvenil Jan Roca, 
assolia la 6a. posició a la final 
dels 200 m., amb un registre 
de 22”83, després d’assolir 
marca personal en la semifi-
nal corresponent, amb 22”50, 
i d’igualar  amb 7”25 en la s/f. 
dels 60 m.llisos la seva marca 
personal,  que no li donaren 
l’accés a la final.
Natàlia Hurtado era també 6a. 
en el triple salt, amb 11,24 m., 

i el Juvenil Eduard Fàbregas 
8è. en el salt d’alçada amb 
1,93 m. El Junior Rafael Hom-
panera, era 10è. en els 1.500 
m.ll. amb 4’17”46, i el també 
Jr. Santi Ramos, 10è. en el salt 
de llargada, amb 6,27 m., no 
podent intervenir per lesió en 
el salt d’alçada. El Juvenil Gui-
llem Carner era 6è. de la 1a. 
semifinal en els 800 m. llisos, 
amb 2’04”74, en el seu debut 
als catalans absoluts.

L’Igualada VC renova esperances (3-1)

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els equips femenins Cadet, In-
fantil i Aleví del C.A. Igualada 
Petromiralles, van assolir el 
títol de Campiones de Catalu-
nya per Clubs, proclamant-se 
també Paula Blasco Campiona 
de Catalunya Cadet, en la 94a. 
edició del Campionat de Cata-
lunya de Cros Individual i per 
Clubs, disputat conjuntament 
amb la 29a. edició del Cros de 
Caldes de Malavella. Les pro-
ves comptaren amb una mul-
titudinària participació, i eren 
classificatòries per als Campi-
onats d’Espanya de Cros indi-
viduals i per Clubs.
Hi participaren un nombrós 
grup de 53 atletes del C.A. 
Igualada, amb un total de 5 po-
dis, sobresortint també el Bron-
ze de Carla Bisbal en Benjami-
nes.
Les Cadets eren Campiones 
de Catalunya per equips i es 
classificaren per al Campionat 
d’Espanya de Cros per Clubs, 
amb 31 punts. Individualment 
Paula Blasco entrava guanya-
dora amb  11’19” sobre 3.200 
m., seguida d’Elia Ibarra, 5a. 
amb 11’32”, Carlota Cerón 
25a. amb 12’31”, Mar Belen-
guer 31a. amb 12’45”, Cristi-
na Gabarró 61a. amb 13’36”, 
Neus Solé 63a. amb 13’39”, i 
Angela Moro 99a. amb 15’39”.
Cal ressaltar igualment la gran 
actuació de les Infantils, Cam-
piones de Catalunya amb 44 
punts. Individualment va so-
bresortir la 4a. posició de Laia 
Resa amb 6’40” sobre 1.900 
m., seguida de Berta López, 
17a. amb 7’06”, de Jana Roca, 
23a. amb 7’11”, de Judit Ibarra 
40a. amb 7’22”, de Laia Pla-
nas, 59a. amb 7’33”, de Laia 
Moix, 67a. amb  7’38”, de Mar-
tona Segura 88a. amb 7’55”, 
de Paula Iglesias, 90a. amb 
7’56”, d’Anna Cos, 116a. amb 
8’11”, i de Marina Abad 152a. 
amb 9’01”.
El 3r. podi per clubs de les at-
letes del CAI Petromiralles el 
van assolir les Alevines, que 
es proclamaren també Cam-
piones de Catalunya amb 26 
punts. Sobresortiren individu-
alment Marcel.la Solé, 6a. amb 
4’56” sobre 1.300 m., seguida 
de Júlia Solé, 8a. amb 4’57”, 
de Carlota Díaz-Guerra 12a. 
amb 4’59”, de Martina Segura, 
34a. amb 5’20”, de Laura Gi-
ménez 56a. amb  5’34”, de Mar 
Planas 58a. amb 5’35”, i de Ju-
dit Navarro 149a. amb 6’32”.
El 2n. podi individual del CAI  
va ser per a Carla Bisbal, 3a. 
i Bronze en Benjamines, amb 
4’09”, seguida de Núria Moix, 
9a. amb 4’20”, de Berta Piqué, 

64a. amb 4’51”, i Elsa Alias 
133a. amb  5’54”, sobre 1.200 
m. de cursa, el que donava el 
5è. lloc per Clubs a les anoien-
ques.
Sheila Avilés entrava en una 
gran 4a. posició en Promesa 
fem., amb 25’05”, sobre 6.600 
m. de cursa,  en la prova gran 
correguda conjuntament amb 
les Sènior, prova dominada per 
Lídia Rodríguez (At. Santutxu) 
guanyadora amb 22’52”, se-
guida de Marta Galimany (A.A. 
Catalunya) 2a. amb 23’07”, i 
entrant 3a. Míriam Ortiz (A.A. 
Catalunya) amb 23’18”.   

Equips masculins  
Els Benjamins masculins fo-
ren 6ens. per equips amb 96 
punts, entrant individualment 
6è. Joel Hernàndez amb 3’52”, 
13è. Pepe García amb 4’11”, 
77è. Joel Giménez amb 4’46”, i 
117è. Jan Clemente, amb 5’07” 
sobre 1.200 m. de cursa.      
Els Alevins eren 10ens. amb 
134 punts, entrant individu-
alment 26è. Ton Badía amb 
7’08”, 44è. Jan Bisbal amb 
7’25”, 64è. Lluc Roda amb 
7’36”, 65è. Alex García amb 
7’37”, 74è. Guillem Santos 
amb 7’43”, 100. Nicolau Gassó 
amb 8’05”, 110è. Roger Iglesi-
as amb 8’24” , 111è. Guim Mo-
reno amb 8’25”, i 162è. Edu-
ard Vilaseca amb 9’34” ,sobre 
1.900 m. de cursa.      
Bernat Azcona era 26è. en ca-
teg. Juvenil masc., amb 18’38” 
per cobrir els 5.300 m. de cur-
sa conjunta amb els Junior.  
Bernat Planas era 54è. Sènior 
amb 39’33” en la prova gran 
masculina, correguda conjun-
tament amb els Promesa sobre 
11.300 m. i en la que Ivàn Zar-
co es va retirar per indisposició 
quan anava situat en posicions 
capdavanteres. El blaugrana 
Ilias Fifa es va imposar amb 
34’31”, mateix registre que el 
2n. classificat Ayad Lamdas-
sem (At. Bikila) en una arriba-
da al sprint, i era 3r. Omar Oug-
hzif (JA.Sabadell) amb 34’39”.
Els Infantils eren 20ens. per 
equips amb 269 punts, en-
trant individualment 74è. Marc 
Llambés amb 12’50”, 96è. Abel 
Méndez amb 13’11”, 99è. Quim 
Canela amb 13’15”, i 149è. Al-
bert Parera amb 15’25”, sobre 
3.200 m.   
En la cursa de Cadets era 53è. 
Marcel Abad amb 16’22”, se-
guit d’Arnau Bisbal, 80è. amb 
17’14”, de Victor López, 94è. 
amb 17’57”, i de Ricard Font, 
sobre 4.500 m. de cursa, com-
plertant la brillant actuació dels 
atletes del CAI Petromiralles a 
Caldes de Malavella.   

VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El primer equip es va impo-
sar dissabte amb claredat al 
cuer de la categoria, l’AE Aula 
de Barcelona per 3 sets a 1. 
L’Igualada es va endur els 
tres punts en un partit de vital 
importància per les seves as-
piracions d’evitar el descens. 
El sènior A arrossegava una 
llarga ratxa de derrotes i amb 
aquesta victòria se situa a cinc 
punts de l’anterior classificat, el 
CV Joves Caldes.
Els locals van guanyar el pri-
mer parcial amb facilitat. Tot 
i això, en l’inici del segon set 
l’equip es va relaxar i l’Aula va 
obtenir una renda important de 
punts. Els jugadors igualadins 
van intentar reduir diferències 
però va ser massa tard per 
la reacció. En el tercer i quart 
sets, l’Igualada va desplegar 
el seu millor joc i va recuperar 
les bones sensacions. L’equip 
viatjarà aquest cap de setmana 
a Alella amb l’objectiu de seguir 
sumant punts que els permetin 
salvar la categoria.
El sènior femení va vèncer en 
la segona jornada de la fase 
d’ascens a segona catalana 
contra el Bordils per 0 a 3. Va 
ser un triomf molt treballat, so-
bretot en els dos primers sets 
on hi va haver total igualtat fins 
els últims punts. L’últim set va 

ser de clar domini igualadí i va 
acabar amb un contundent 12-
25. 
Les jugadores de l’Igualada 
van dominar tots els aspectes 
del joc i van sumar tres punts 
molt importants ja que perme-
ten mantenir intactes les op-
cions de pujar de categoria. 
L’equip jugarà dissabte a les 
17h al Gimnàs de Les Comes 
el partit de la tercera jornada 
contra el CV Alella.
El filial masculí, en canvi, va 
caure derrotat diumenge con-
tra l’AEE Sant Quirze al ‘tie-
break’ (2-3). L’equip va jugar 
millor que les últimes setmanes 
i va obtenir un punt en un partit 
que podria haver guanyat.
L’Igualada B va anar tota l’es-
tona a remolc al marcador i va 
mostrar la seva millor faceta 
durant el quart set, en què va 
aconseguir situar el 2-2 al mar-
cador. 

El sènior femení B també va 
perdre en un partit calcat a 
aquest. Les noies del filial juga-
ven a casa contra un rival as-
sequible, l’AEE Penedès, però 
que va creure en les seves 
possibilitats fins el final i es va 
endur el ‘tie-break’ final (2-3). 
L’equip visita dissabte la pista 
del CV Cunit, últim classificat.
El sènior femení C, per la seva 
banda, va deixar escapar una 
gran oportunitat d’estrenar el 
seu palmarès de victòries. Les 
igualadines van perdre contra 
el CV Mataró C per 0 sets a 3, 
un resultat ben enganyós.
El tercer equip de noies va 
perdre els dos primers sets 
després de veure com els te-
nia gairebé a la butxaca. Tot i 
la derrota, les jugadores del 
C van mostrar una gran millo-
ra en el seu nivell de joc i que 
comencen a ser un equip com-
petitiu.
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Gimnastes del C.E.Montbui i el Club Gimnàstic Aula amb les seves entrenadores.

El porter Tort, el 
millor del partit de 
veterans de l’AVI amb 
el St. Celoni (3-5)

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Accions de mèrit del porter 
igualadí: Minut 5, efectuà una 
parada espectacular en un re-
mat des del centre de l’àrea. 
Al 9, en una contra es llançà al 
peus del davanter. Al 15, falta 
directa a l’escaire que tragué 
amb la mà. Al 22, parà, rebut-
jant la pilota, un penal molt ri-
gorós i avortà el remat poste-
rior. Al 24, l’atacant sol, provà 
de marcà de vaselina, però ell, 
desvià a córner. I finalitzant el 
segon temps, al minut 42, en 
un u contra u, s’endugué amb 
valentia l’esfèrica amb el peu. 
Al 43, es llançà al terra per atu-
rar un tir de molt a prop i al 44, 
torna a parar, per alt, una gleva 
a boca de canó. 
Marcador: Minut 16, un descuit 
de la defensa local fou aprofitat 
per a rematà al segon pal (0-
1). Al 22, el penal que ja hem 
explicat. Al 25, gol anul·lat in-
justament a Alfred. Un minut 
després un córner xutat per 
l’especialista Alfred fou rematat 
espectacularment de cap per 
Canals (1-1). I a l’últim i fatídic 
quart del primer temps, en una 
gran jugada personal, de tir ras, 
els visitants s’avancen al mar-
cador (1-2). De falta directe, en 
jugada estudiada, marquen (1-
3). I altre cop de falta, amplien 
el marcador  (1-4). 
Després del descans, minut 22, 
col·locaren l’esfèrica a l’espai i 
de tir ras i en rosca, eixampla-
ren més la distància (1-5). Tres 
minuts després, Xavi Cantarell 
que debutava, apuntant detalls 
de qualitat i  en jugada perso-
nal obligà al defensor a aturar-
lo fent penal que llençat per el 
segur Ureña, entrà a mitja alça-
da (2-5). Al 31, el jutge anul·là, 
no sabem per què, un altre gol 
als blaus, en jugada del mateix 
X. Cantarell que passà a Padró 
i marcà. Mancant cinc minuts, 
Padró, molt actiu, fou objecta 
de penal que Ureña, de nou, en 
un xut perfecte, augmentà el 
marcador (3-5). Encara, a l’úl-
tim minut, el col·legiat, no fou la 
seva millor tarda, xiulà una falta 
inexistent del davanter de Les-
Comes que deixava sol davant 
el porter, un company seu. Fi-
nal amb rúbrica. 
Paradell alineà Tort, Ricart, Ca-
nals, Padró, Calsina, Robert, 
Ivan, Txema, Planell, Sevilla, 
Alfred, Farré, Biscarri, Ureña, 
X.Moyes, Roger, M.Cantarell, i 
X. Cantarell, al qual juntament 
amb el seu germà, que debutà 
la jornada anterior, li desitgem 
una llarga i profitosa campanya 
amb els Veterans. El proper 
partit serà a les 17h., al camp 
del Martinenc. Sortida a les 
15h.

El CE Montbui s’estrena amb 
medalles al Trofeu de les Roses
GIMNÀSTICA / REDACCIÓ

Diumenge dia 16 es va celebrar 
a Sant Feliu el Trofeu de les 
Roses, primera sortida a tapís 
d’aquest any. El Club Esportiu 
Montbui presentà a 11 gimnas-
tes de diferents nivells de Copa 
Catalana amb les que va  obte-
nir els següents resultats:
A nivell IV, en categoria Infantil, 
amb corda, Nadine Garcia va 
obtenir el 3r. esgraó del podi  
Marta Canales va quedar 6a. i 
Mireia Jimenez 9a.
En categoria Júnior amb pilota, 
Nerea Marin també aconseguí 
pujar al 3r esgraó del podi.
Ja en Nivell V, en categoría In-
fantil, amb pilota, Júlia Rúbio va 
aconseguir el tercer bronze del 
club.
Pel que fa als nivells Base (ni-
vell VII ), en categoria Infantil, 
amb maces, Ivet Farriol va 
aconseguir una meritòria 6a. 
posició i Martina Ting Gras va 
aconseguir la 7a.
Ja en categoria Cadet, amb 
cinta, Míriam Alomar va po-
der aconseguir la 6a. posició  i 
Karina Dueñas l’11a., estre-
nant-se satisfactòriament en 
aquest difícil nivell. En catego-

ria Sènior, amb pilota, Sara Alo-
mar aconseguí la exceŀlent 2a. 
posició i Marina Marfil la 5a. 
Les entrenadores quedaren or-
gulloses del treball realitzat i les 
classificacions obtingudes que 
de moment s’han aconseguit. 
Ara a treballar més i a seguir 
amb aquesta bona actitud per 
les competicions de Copa Ca-
talana, que comencen aquest 
pròxim cap de setmana. 
Pel que fa al Club Gimnàstic 
Aula hi van participar cinc gim-
nastes, en categoria infantil 
nivel IV, Anna Ais amb aparell 
de corda va ser 5a., mateixa 
categoria però nivell V, Abril 
Cots amb pilota va ser 6a. En 
categoria júnior i amb pilota ni-
vell IV, Diana Stösslein va ser 
7a. i Ruth Reymundi 11a. En 
categoria júnior però nivell V i 
aparell corda, Raquel Hornas 
va ser 7a. Totes elles han su-
perat amb èxit la primera presa 
de contacte amb el tapís, ja que 
el proper diumenge 23 comen-
ça la Copa Catalana, on un cop 
més les nostres gimnastes tin-
dran l’oportunitat de demostrar 
les seves habilitats com a gim-
nastes.

El CFS Òdena cau 
per la mínima al Bruc (4-3)
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Derrota de l’equip sènior a la 
pista poliesportiva d’Esports El 
Bruc en un mal partit jugat pels 
odenencs sobretot a la primera 
part. Van avançar-se al marca-
dor els locals fins a col·locar el 
3-1 al descans. A la represa, 
en 4 minuts l’Òdena va empa-
tar el partit canviant de tàctica 
i esperant al rival a mig camp. 
Quan tot semblava que anava 
de cara pels jugadors d’Òdena, 
va arribar el quart gol del Bruc, 
en gairebé l’única arribada que 
van tenir a la segona part. Els 
visitants van desaprofitar nom-
broses jugades per fer l’empat 
i fins i tot emportar-se la victò-
ria, però no van tenir la sort de 
cara.
Van jugar per part de l’Òde-
na: Paco(P), Jaume, Carles 

F., Cristian, Ángel(1), Javi(1), 
Pau(P), Marc, Pol(1) 
El pròxim partit  del sènior és 
diumenge dia 23 a les 17.00h, 
al poliesportiu Mestre Vila Vell 
d’Òdena, contra el líder desta-
cat de la categoria, El Futsal 
Athletic Vilatorrada, que ha 
guanyat tots els partits dispu-
tats del campionat fins ara.
Per la seva banda, el juvenil va 
derrotar 3-2 al Pavelló Mestre 
Vila Vell al CFS Esparreguera 
en partit corresponent a la 3ª 
ronda de la Copa Catalunya.   
Amb aquesta victoria, l’equip 
es classifica per als setzens 
de final d’aquesta competició. 
El rival en aquesta ronda será 
el Manresa FS, equip que juga 
a la Divisió Nacional. El pròxim 
partit del conjunt odenenc será 
el 2 de març a Puigcerdà.

Trenta participants als Jocs 
Escolars d’Escacs de l’Anoia

ESCACS / REDACCIÓ

El dissabte dia 15 es va disputar 
la 3a i última jornada d’escacs 
dels jocs escolars de l’Anoia. 
El torneig consistia en 6 rondes 
de partides a 1 hora i 5 minuts 
cadascuna, amb una molt bona 
participació, 30 participants en 
total, des de pre-benjamins de 
1r de primària fins a jugadors 
de 2n d’ESO. D’aquests 30 
participants 14 eren del club 
escacs Ateneu Igualadí, 6 de 
l’escola Marta Mata de Vilano-
va del Camí, escola que desta-
ca per la quantitat i qualitat dels 
seus escaquistes, i d’altres par-
ticipants de diferents llocs de la 
comarca com Piera, la Torre de 
Claramunt, la Pobla i Òdena, 
apart d’Igualada.
El torneig es dividia en 4 cate-
gories, que eren les següents:
Sots-8. En aquesta categoria 
l’emoció es va mantenir fins a 
l’última ronda, on en la partida 
entre Joan Llacuna del Mo-
nalco i Xavi Marimon del Club 
d’Escacs Ateneu Igualadí es 
va decidir el campió després 
d’unes taules molt lluitades. El 
campió va ser Joan Llacuna, 
que va realitzar molt bon tor-
neig amb 3 victòries i 3 taules.
Sots-10. Aquesta catego-
ria tampoc va estar exempta 
d’emoció. El principal favorit 
Gerard Salat va començar amb 
molta empenta desfent-se d’al-
tres favorits al títol com Bernat 
Romero però en l’última ronda 
perdia contra Jordi Armenteras 
que després d’un mal inici s’ha-
via anat desfent també de tots 
els seus rivals. Tot i l’empat a 5 
punts el desempat va afavorir a 
Gerard Salat ja que en escacs 
els desempats recompensen 
a qui ha estat més estona per 
la zona alta de la classificació. 
Aquests 3 jugadors de l’Escola 
d’Escacs de l’Ateneu van ocu-
par les 3 primeres places de  la 
classificació.
Sots-12. En la categoria amb 

més participants del torneig 
el guanyador va ser el que ja 
sortia com a màxim favorit Ro-
bert Creixell, que va fer un molt 
bon torneig imposant-se a tots 
els altres competidors  i cedint 
unes taules només contra Ot 
Solà, un dels jugadors revela-
cions del torneig. Al podi el van 
acompanyar Andreu Chacón 
i Biel Aloy, també de l’Escola 
d’Escacs de l’Ateneu. Amb 4 
punts i llocs capdavanters tam-
bé van quedar Biel Serena i 
Marc Compte del Marta Mata.
Sots-14. En aquesta categoria 
es va produir un empat en pri-
mera posició després d’haver 
fet una lligueta tots contra tots. 
Després d’aquesta lligeta, en 
que van acabar empatats amb 
una derrota Bernat Luco de 
l’Escola d’Escacs de l’Ateneu i 
Héctor García antic alumne del 
Marta Mata, per decidir el cam-
pió es va establir el desempat 
amb 2 partides a 10 minuts ca-
dascuna a veure si d’aquesta 
manera es podia desfer el mar-
cador. Aquí Bernat Luco, sense 
atabalar-se pel poc temps que 
cada vegada li anava quedant 
en el rellotge i tenint davant tot 
un expert en ràpides, va acon-
seguir guanyar les dues parti-
des i ser el campió.
Aquest campionat també ha 
servit per adjudicar les places 
bonificades dels esportistes 
que aniran als Campionats de 
Catalunya d’Edats, que són els 
campions de sub-10, sub-12 i 
sub-14 al 100% i el campió de 
sub-8 en un 50%.
Des de l’organització han que-
dat molt satisfets per com s’ha 
desenvolupat el torneig, desta-
cant el bon fair-play tant dels 
esportistes com de les famílies 
que estaven presenciant les 
partides i contents de veure 
con aquest esport-ciència on el 
principal múscul que es treballa 
és el cervell cada dia va gua-
nyant nous adeptes a la comar-
ca i a la seva capital. 

Campions d’escacs dels Jocs Escolars de l’Anoia.



Les infantils del CAI, 
a la final del 
campionat de 
Catalunya de relleus
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PÀDEL / REDACCIÓ

L’equip Subaru de veterans 
de l’Esquaix Igualada, segueix 
ferm encapçalant la classifica-
ció en la lliga comarcal en la 
segona jornada de la segona 
volta.
En aquesta jornada davant 
Can Busqué, els del carrer 
Masquefa van sumar 3 nous 
punts que l’hi donen el domi-
ni provisional. Joan Corce-
lles/Pep Ferrer i Àngel Solé/
Jordi Homs van dominar en 2 
sets mentre que Isidre Men-

Els veterans de l’Esquaix IGD 
de pàdel segueixen líders

sa/David Sanuy, després d’un 
igualadíssim partit resolt en el 
tie-break, van necessitar el ter-
cer set per sumar tots els punt 
en joc. Amb aquest resultat, 
l’equip Subaru, suma 14 punts, 
un per sobre Les Moreres amb 
13 i quatre mes que el CT La 
Llacuna amb 10.
La lliga comarcal de veterans 
compta amb 6 equips de la co-
marca amb una lliga d’anada i 
tornada i un play-off al títol que 
és jugarà enguany a La Llacu-
na. 

Activitat de les Moreres-Cal Font
PÀDEL / REDACCIÓ

Dissabte l’equip de Pàdel +45 
de les Moreress va anar a  ju-
gar a la Llacuna i van obtenir 
una victòria per 3 a 0.  Jordi de 
Belza-J.J. Panadés van gua-
nyar per 2-6/7-9 davant de Mi-
quel Grau-Flavio Francini. Fe-
lix Miramunt-Toni Esteve van 
guanyar per 1-6/6-7 a Baumell-
Redondo. Jordi Muntane-Jau-
me Bascompte van derrotar 
per 3-6/6-7 a Carles-Beni. 
El Pàdelcat Junior també va 
aconseguir les 3 victòries da-
vant l’Indoor Gavà. Arnau Iñi-
guez-Iker Iñiguez van derrotar 
per 6-1/6-0 a Àlvaro Carrillo- 
Sael Martínez. Eduard Palmés-
Adrià Vàzquez va guanyar a 
Nacho Pérez-Marc Dalmau 
per 6-0/6-0. Santi Canals-Quim 
Marsal va guanyar per 6-2/6-0 
a David Penón-Àlex Garcia.  
El Pàdelcat Masculí A va gua-

nyar per 2-1 davant de Life X 
Pàdel.  Pau Palmés-Manel 
Vàzquez van perdre per 1-6/5-
7 contra Rafa Velasco-Josep 
Maria Albiac. Biaggio Gazzi-
neo-Toni Soriano van obrin-
tre la victòria davant Ruben 
Moreno-Jose Luis Martin per 
6-3/2-6/6-4, i David Llorens-
Toni Burgos van guanyar per 
8-6/5-7/6-4 contra Luis Morei-
ras-Víctor Lòpez. 
Diumenge 16 de Febrer va 
jugar el Femení B de les Mo-
reres contra Junior Negre 
emportant-se la victòria per 
2-1. Antonia Arrabal-Clara Vi-
ves va guanyar per 6-1/6-2 a 
Marta Serra-Eva Duigmartí. 
Glòria Santamaria-Sara Vidal 
van derrotar per 3-6/6-2/6-2 a 
Laura Serragordia-Marta Grau.  
Montse Marsal-Elsa Ribera 
van perdre 7-5/4-6/4-6 contra 
Sara Grau-Sílvia Sole. 

DUATLÓ / REDACCIÓ

El dissabte 15 de febrer es 
va celebrar el VII duatló del 
Prat que a més era campionat 
de Catalunya de duatló per 
equips. El CAI triatló Petromi-
ralles va estar representat en 
la prova per un equip masculí 
i un equip femení, d’un total de 
130 equips que van disputar la 
prova, 36 dels quals eren fe-
menins.
La prova a diferencia de la res-
ta de duatlons te com a peculi-
aritat que es disputa en un for-
mat contrarellotge per equips. 
Cada minut prenia la sortida un 
equip, i el drafting només es-
tava permès entre els compo-
nents d’un mateix equip, això 
fa que la tàctica de l’equip sigui 
molt important en aquest tipus 
de prova. El fort vent va ser un 
dels protagonistes de la jorna-

da, ja que acompanyar a tots 
els equips al llarg de la prova 
i va fer que sobretot el tram de 
ciclisme de la prova fos molt 
dura.
Els guanyadors de la prova i 
per tan els campions de Cata-
lunya de duatló per equips, va 
ser tan en categoria masculina 
com femenina l’equip FastTri-
atlon. Els equips del CAI triatló 
Petromiralles van obtenir uns 
molt bons resultats:
- Equip femení format per Ele-
na Barlabé, Lidia Borras, Neus 
LLadó, Susanna Llopart i Aïda 
Solà es va classificar en 7ena 
posició.
- Equip masculí format per  Jo-
sep Martínez, Dani Baraldés, 
Joan Riera,  Marc Moreno, Jor-
di Vidal i Dani Segura, es va 
classificar en 18ena posició. 

Bon paper del CAI al Campionat 
català de duatló per equips

ATLETISME / I. COSTA

Dissabte es van dur a terme 
a la pista coberta de Saba-
dell, les proves corresponents 
a la Fase Classificatòria  dels 
Campionats de Catalunya de 
Relleus Infantils per Clubs en 
Pista Coberta.
Hi participaren entre els equips 
capdavanters de la categoria, 
els conjunts masc. i fem. del 
CAI Petromiralles, en la prova  
dels relleus de 4 x 200 m.
Les noies foren 2es. de la 2a. 
s/f.  amb un gran “crono” de 
1’56”74,  amb l’equip format 
per Silvia Hohnhaussen - Isa-
bela Lago – Laia Moix i Berta 
López, classificant-se per la fi-
nal del proper 15 de març.
Els masculins foren 4ts. de la 
2a. semifinal amb un “crono” 
de 2’05”91,  amb l’equip for-
mat per Aitor Caldito – David 
Muñoz – Marc Llambés  i Pol 
Roca, el que no els donava el 
passi a la final corresponent.
També dissabte i diumenge, 
Oriol Bertran va participar en 
l’Heptatló Juvenil correspo-
nent als Camp. de Catalunya 
de Proves Combinades indoor.  
Es va retirar després del salt 
de perxa, amb una puntuació 
acumulada de 2.465 punts, i 
els següents parcials en les 
proves disputades:  60 m.ll.: 
7”94 - salt llargada:  5,53 m. - 
pes:  9,42 m. - salt alçada: 1,59 
m. - 60 m. tanques:  10”26 - 
perxa: s/m. -

Héctor Hidalgo (CAI), als 
campionats d’Espanya de marxa
ATLETISME / I. COSTA

L’atleta del C.A.Igualada Pe-
tromiralles Hector Hidalgo, va 
participar el passat diumenge, 
a Murcia, als Campionats d’Es-
panya de Marxa Atl. Individuals 
i per Seleccions Autonòmi-
ques, que comptaren amb la 
participació dels atletes capda-
vanters de la marxa estatal.
Hector Hidalgo va ser 16è. 

Juvenil sobre el recorregut de 
10 Qm. de la prova conjunta 
Junior/Juvenil, amb 54’13”, 
aconseguint finalitzar la prova 
malgrat uns problemes físics 
soferts durant la mateixa, do-
minada per Manuel Bermú-
dez - Murcia - guanyador amb 
42’21”. Catalunya va ser la Sel.
lecció Sots-Campiona estatal 
en categoria Juvenil masculí.

                                     

BICICLETES

Presenta la teva llicència federativa 
i tindràs un 20% de descompte en 
la gamma aero i un 20% en accessoris

 *consulti condicions

OFERTA  TRIATLÓ
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El Montbui va jugar un partit vibrant a Can Passanals.

L’HC Montbui perd a casa amb 
el St. Cugat (1-3), aspirant a l’ascens
HOQUEI / REDACCIÓ

Gran partit el vist aquest diven-
dres al municipal de Can Pas-
sanals, on un dels aspirants 
de l’ascens visitava la pista de 
l’HC Montbui.
El partit va començar de la pit-
jor manera possible pels locals, 
ja que al cap de 20 segons de 
partit els visitants van avan-
çar-se en el marcador i 7 mi-
nuts després d’un xut de falta 
tornaven a marcar. Tot i el 0-2 
en contra, els montbuiencs no 
van abaixar els braços en cap 
moment i van seguir treballant 
per intentar apropar-se al mar-
cador, cosa que van aconse-
guir de contraatac després de 
robar una bola al mig del camp. 
A partir d’aquest moment va 
seguir tot molt igualat pels dos 
equips i es va arribar al des-
cans amb l’1 a 2 al marcador.
La segona part va estar en tot 
moment marcat per la igualtat 
en el marcador i d’ocasions, 
però finalment van ser els visi-
tants els que aconseguien aga-
far més avantatge gràcies a un 
potent xut. Aleshores els locals 
van intentar, de totes mane-
res reduir les diferencies en el 
marcador, però ja fos per falta 
d’encert o per la bona defensa 
visitant això no va ser possible. 
Al final 1 a 3, nova derrota pels 
montbuiencs, però amb molt 
bones sensacions per com es 
va jugar el partit.
HC Montbui: Pep Ferrer (por-
ter), Bernat Perelló , Eric Vives, 
Daniel Gual i Isaac Gual -inici-
al- Pere Vallès, Albert Vidal(1), 
Edu Cassadó, Ivan Rica i Ro-
ger Madrid (porter) 
Entrenador:Gabri Ramírez.
Delegat: Josep Mª Gual i Fran-
cesc Madrid

Pròxim Partit: UEH Barberà–
HC Montbui (Dissabte, 22 de 
febrer a les 19.45h. a Barberà 
del Vallès).

Resultats de la base
Mini Prebenjamí A
CAPELLADES, 3-HCM, 0
Oriol Malet, Oriol Carrero, Pol 
Ticó, Pol Izquierdo, Aleix Agui-
lera, Gabriel Jorquera i Joel 
Garcia. Sota les ordres de Pau 
Torras i Ricard Perez. 
Mini Prebenjamí B
HCM, 1-CP VILAFRANCA, 2
Adrian Bueno , Alejandro Lu-
que,  Andreu Saurí, Eudald 
Ymbernon, Manel Saurí, Dani-
el Iglesias, Pol Ruiz i Eloi Co-
dina. Sota les ordres de Ivan 
Rica. 
Prebenjamí 
HCM, 2-CP VIC, 3
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, David Ruiz, Pau 
Torilo i Liu Capdevila, sota les 
ordres de Roger Madrid.
Benjamí  
PHC SANT CUGAT, 0-HCM, 7
Zoe Torras (portera), Andrés 
Pérez, Pau Bars, Arnau Bosch, 

Pere Subirana, Àlex Molero, 
Marc Lastra i Guillem Ribas di-
rigits per Manel Cervera.
Aleví  
HCM, 3-CP MANLLEU, 8
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacardit 
i Arnau Segura, dirigits per Da-
niel Baraldés.
Infantil
HCM, 4-CP VILANOVA, 2 
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Arnau 
Puig, Oriol Ricard i Àlex Rica 
sota les ordres de Bernat Pe-
relló.
Juvenil 
CERDANYOLA, 2-HCM, 3
Roger Madrid (porter) Pol 
Bosch, Carlos Morales,  Ricard 
Pérez, Pau Torras i Eric Garcia. 
A la banqueta Gabri Ramírez.
Veterans
VILAFRANCA, 11-HCM, 4
Josep Mir i Gabri Ramírez (por-
ters) Jofre Torra, Xavi Massa-
na, Albert Pinyol, Albert Parera, 
David Compte, David Bars, En-
ric Rica, i Carles Povill.   

Bona jornada 
del VdC Endavant
BÀSQUET / REDACCIÓ

Magnífica i treballada victòria 
de l’equip sènior femení davant 
el C.B. Beguers per 45-38.
Partit amb moltes alternati-
ves al marcador, cap dels dos 
equips aconseguia allunyar-se 
quan es posava per davant. La 
primera part va estar marcada 
per les defenses, i així es va 
veure un joc molt travat i es 
va arribar al descans amb el 
marcador més baix de tota la 
temporada 15-10. A la segona 
part, el joc va ser més fluid i es 
va poder veure bon bàsquet. 
Determinant en el marcador fi-
nal va ser el gran encert en els 
llançaments de tirs lliures de 
les vilanovines 16 de 19.  Un 
bon final de partit, va fer que 
s’arribés al final del partit amb 
la màxima diferència al marca-
dor.
Parcials 10-6, 5-4, 11-15 i 19-
13.
Van jugar Carme Vidal (2), 
Clàudia Oller (11), Cèlia Co-
nill (14), Alexandra Vives (2), 
Susanna Sánchez,  Montse 
Bertran (7), Anna Solà (9) i It-
zel Lorente. Entrenador Sergi 
Alamillo. 
L’equip sots 25 masculí va per-
dre amb el C.B. Castellet per 
42-80.  Petita millora en el joc 
dels nois, aquesta vegada van 
sortir més ficats al partit (6-1), 
al minut 3. El joc va ser més 
fluid en alguns moments, però 
el ja conegut problema de les 
pilotes perdudes va fer que 
el rival marxés al marcador al 
segon quart. El tercer i l’últim 

quart van estar més igualats 
degut a un millor encert de cara 
a cistella dels jugadors locals.
Parcials 11-20, 6-21, 14-21 i 
11-18.
Van jugar Joan Marc Tomàs, 
Fernando Leno (8), Camilo 
Rodríguez (8), Oscar Borrega 
(3), Héctor Castillo (5), Adrià 
Lloret (2), Pep Tomàs, Stalin 
Rodríguez (5), Albert Vilalta 
(8) i Adrià Díaz (3). Entrenador 
Pep Ferrer. 

Equips base 
Va obrir jornada l’equip cadet 
masculí, amb victòria davant 
l’Òdena C.B. per 54-4.
Parcials 13-2, 23-2, 12-0 i -6-0 
i marcador tancat.
Van jugar Raul de la Torre, Ser-
gi Gálvez (14), Pavel Iulian (4), 
Javier Sánchez (12), Leo Ro-
dríguez (2) i  Aleix García (22). 
Entrenador Albert Moreno.
L’equip infantil femení va per-
dre davant el U.E. Capellades 
A per 35-16. 
Parcials 7-12, 8-0, 10-0 i 10-4.
Van jugar Lucía Moreno (2), 
Irene Leno (8), Andrea García, 
Maria Figueredo, Marina Na-
varro (4) i Carla Bocache (2). 
Entrenador Oscar Borrega.
L’equip infantil masculí va per-
dre davant el Sant Ramon per 
46-28. .
Parcials 12-6, 16-4, 4-10 i 14-
8.
Van jugar Adrià Sala, (2), Jo-
nathan Martínez (10),  Marc 
Lumbreras (2), Victor Larrac-
he (12), Arnau Cano, Cristian 
Martínez i Santiago Torres (2). 
Entrenador Hectór Castillo.

El CFI femení no s’ho creu a Saragossa  (2-1)
FUTBOL / REDACCIÓ

Els tres punts de Zaragoza 
davant el Transportes Alcai-
ne eren molt importants per 
un Igualada femení amb força 
baixes que no excusen, però, 
que hagin cedit els punts en un 
partit molt fluix.
A la primera part, el joc ha estat 
força equilibrat, amb poques 
ocasions de gol, però reparti-
des per ambdues bandes.
A la segona part, incompren-
siblement, les catalanes s’han 
replegat i no han atacat la por-
teria rival fins que en el darrer 
quart d’hora s’han encaixat dos 
gols que decidien el partit.
El gol de falta de la Sara a dos 
minuts del final no ha estat su-
ficient per a la remuntada.
C.F. IGUALADA: Noelia García 
(portera), Elena Alert, Araceli 
Barroso (Irina Tro 38’) (Anna 

Tardà 74’), Sara Bergadà, Ari-
adna Rius (defensa), Núria Mi-
quel, Jèssica Pablos, Míriam 

Solies (centre del camp), Judit 
Pablos, Tiki (Ana Mª 81’), Mari-
na Salanova, (davanteres). En-
trenadors Santi Ramos i Paco 
Pablos.
TRANSPORTES ALCAINE: 
Inés Herrejón, Alejandra Ber-
nal, Claudia Cebollada, Ainhoa 
Donaire, Azahara Blasco (Ma-
ría Fernández 66’), Teresa Rey 
(Alba Álvarez 84’), Paola Ce-
bollada, Elena Pradillo Silvia 
Sánchez 81’), Naima García 
(Ana Sáenz 56’), Carolina del 
Pilar Norales, Natalia Cebolla. 
Entrenador: José Luis Cornejo
GOLS: 1-0 María (73’), 2-0 Te-
resa (83’), 2-1 Sara (88’)
El cap de setmana que ve hi 
ha descans. El proper partit es 
jugarà a Les Comes el dia 1 
de Març a 2/4 de 7 de la tarda 
contra el difícil Sant Gabriel. 

L’Ana Mª lluitant per la pilota.El subscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a INGRAVITA a incorporar les dades que facilita 
per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis d’INGRAVITA, així com de les activitats publicitàries i 
campanyes promocionals que INGRAVITA o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que 
s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD). 

Nom: ...........................................................................................................................................................

Cognoms : ................................................................................................................................................

Població: ...................................................................................................................................................

Telèfon: ......................................................................................................................................................

Mail: ............................................................................................................................................................

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada complirà quinze anys el 
proper mes de maig amb el 
lema 15 anys amb tu. Aquest 
equipament públic, que forma 
part de l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, porta, 
segons ha destacat aquest 
dimecres el tinent d’alcalde 
de Promoció Cultural, Josep 
Miserachs, “una dècada i mit-
ja actuant com un cor cultural 
que batega amb força al cen-
tre d’Igualada, que ha rebut 
milers de visitants de totes les 
generacions i que guarda als 
seus prestatges milers d’obres 
que són memòria i recull de 
tots els temps i tots els conei-
xements”. Miserachs també 
posa aquest equipament com 
a exemple “de la recuperació 
del patrimoni de la ciutat per 
donar-li un ús social i ciutadà”. 
La Biblioteca arriba a aquest 
aniversari, com recorda la 
seva directora, Montse Loba-
to, comptant “amb vint-i-tres 
mil persones que en fan ús 
amb el carnet d’usuari, amb 
un fons de cent trenta mil do-
cuments en tots els suports i 

amb un ampli ventall de ser-
veis a disposició del ciutadà, 
tant presencials com a través 
de la Biblioteca Virtual”.
Tot i que aquest mes de febrer 
ja s’han iniciat algunes pro-
postes, el gruix de les activi-
tats es concentren entre l’abril 
i el maig, ja que la Biblioteca 
va fer una jornada de portes 
obertes el 23 d’abril de 1999 
i es va inaugurar oficialment el 
14 de maig del mateix any.
El quinze serà el número mà-

gic a l’entorn del qual giraran 
les activitats programades per 
celebrar l’efemèride. Així, ju-
gant amb aquesta xifra, s’or-
ganitzaran al llarg de l’any 
2014 un seguit d’exposicions 
temàtiques, la majoria al ves-
tíbul de l’edifici, per mostrar 
una selecció de pel·lícules, 
novel·les, poemes i músics 
locals considerats imprescin-
dibles. Fins el 25 de febrer, es 
proposa la mostra 15 clàssics 
del cinema: cinema i literatura 

La Biblioteca Central d’Igualada celebra el seu quinzè 
aniversari amb nombroses activitats al voltant dels llibres

i de l’1 al 22 de març es podrà 
visitar 15 poemes, 15 autores. 
A partir de Sant Jordi, del 23 
d’abril al 31 de maig, en l’ex-
posició central, quinze perso-
natges emblemàtics iguala-
dins, com Jordi Savall o Lloll 
Bertran, entre altres, faran les 
seves recomanacions literà-
ries a 15 lectors recomanen. 
Posteriorment, del 19 de maig 
al 28 de juny, serà el torn de 
Els 15 llibres més prestats i, 
amb la tardor, del 6 al 29 de 
novembre, arribaran els 15 
músics d’aquí. A les portes de 
les festes nadalenques, la Bi-
blioteca proposarà perdre’s en 
els 15 poemes de Nadal, entre 
el 13 de desembre i el 7 de ge-
ner de 2015.
Una altra exposició destaca-
da serà la de Contes infantils 
de la guerra, del 23 d’abril al 
14 de maig i promoguda pels 
Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. Co-
incidint amb la Festa Major, 
a més, es farà l’exposició Cal 
Font: abans dels llibres, amb 
la documentació donada re-
centment a l’Arxiu Comarcal i 
a la Biblioteca pels hereus de 
l’antiga fàbrica.
Pel que fa a les converses i 

MÚSICA / LA VEU

Durant el proper mes de març 
tindrà lloc la 21a edició del 
Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada, organitzat 
per l’Ajuntament de la ciutat i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC). Els cinc diumenges del 
mes, a les sis de la tarda, la 
Basílica de Santa Maria rebrà 
destacats músics d’arreu del 
món, que interpretaran un va-
riat repertori de diferents com-
positors. El tinent d’alcalde 
de Promoció Cultural, Josep 
Miserachs, destaca precisa-
ment el fet que “durant més 
dues dècades Igualada ha 
consolidat una trobada d’or-
ganistes d’altíssim nivell, amb 
una direcció digna de menció i 
que és ja un referent arreu”. El 
director artístic del certamen 
serà novament l’igualadí Joan 

Paradell i Solé, titular de la 
Capella Musical Pontifícia Six-
tina del Vaticà. La presentació 
dels concerts anirà a càrrec 
d’Antoni Miranda i Pallarès i 
l’entrada será gratuïta.
El 2 de març, els encarregats 
d’obrir el festival seran Jordi-
Agustí Piqué, organista del 
Monestir de Montserrat, acom-
panyat per Jordi Figaró, con-
certista i professor de l’Escola 
Superior de Música de Catalu-
nya, amb el flabiol i la tenora. 
Junts recordaran peces de 
Telemann, Bach, Havart, Civil, 
Casals i Català. Una setmana 
més tard, el nord-americà Gail 
Archer, organista titular del 
Vassar College de Nova York, 
tocarà peces de Bach, Buxte-
hude, Mendelssohn, Barber, 
Tower i Liszt.
El 16 de març serà el torn del 

francès Olivier Perin, director 
del Conservatori Regional de 
Montpeller, amb composici-
ons de Pierné, Lefébure-Wély, 
Widor i, per acabar, impro-
visacions. El tirolès Michael 
König, professor de l’Institut 
de Música Sacra de la Diòcesi 
d’Innsbruck, prendrà el relleu 
el 23 de març, acompanyat de 
la soprano Ulrike Haller, inter-
pretant plegats Franck, Rhein-

berger, Reger, Bach, Haydn, 
Mendelssohn, Malotte, Boë-
llmann i Adams.
La cloenda, el 30 de març, 
la posaran la japonesa Saky 
Aoky i el francès Erwan Le 

Montse Lobato i Josep Miserachs durant la presentació dels actes

presentacions literàries pro-
gramades amb autors cata-
lans, el dimarts 11 de març, 
Sílvia Alcántara participarà 
al Club del Llibre al voltant 
de l’obra Olor de Colònia i, 
tres setmanes més tard, el 5 
d’abril, Màrius Mollà parlarà 
de Com es cuina una novel·la 
històrica. El 8 de maig tindrà 
lloc la tertúlia literària al vol-
tant dels premis Atrapallibres i 
Protagonista Jove. L’endemà, 
9 de maig, es farà un home-
natge als joves que fan quin-
ze anys entre l’abril i el maig 
d’aquest any i que, per tant, 
han crescut amb la Biblioteca. 
El 23 de maig, dins dels actes 
de la Primavera Gran, se ce-
lebrarà la tertúlia Biblioteca de 
la memòria: Amics i més que 
amics i, novament dins dels 
actes festius estivals, el diven-
dres de Festa Major tindrà lloc 
a l’aire lliure El conte del 15è 
aniversari, adreçat a un públic 
familiar i infantil.
Durant tot aquest any, a més, 
qui ho desitgi pot recollir la 
imatge i el punt de llibre com-
memoratius del quinzè aniver-
sari de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

El Festival Internacional d’Orgue aplegarà a Igualada al 
mes de març intèrprets de reconegut prestigi internacional

El certamen, que arri-
ba a l’edició número 
21, comptarà nova-
ment amb la direcció 
de l’igualadí Joan 
Paradell, titular de la 
Capella Musical Pon-
tifícia

Prado, guanyadors del Grand 
Prix de Chartres els anys 2008 
i 2000 respectivament. Preve-
uen interpretar peces de Mo-
zart, Bach, Brahms, Merkel, 
Alain, Guillou i Cyrille.

Un eix central de la ciutat • Exposicions amb el número quinze com a protagonista, tertúlies, contes i converses 
serviran per celebrar una dècada i mitja de relació amb la ciutat
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TEATRE / LA VEU

La lluna d’en Joan és un es-
pectacle de teatre familiar 
amb titelles interpretat per la 
companyia igualadina Teatre 
Nu que arriba aquest cap de 
setmana al Teatre de l’Aurora. 
És un conte emotiu i tendre 
sobre els sentiments d’un nen 
que viu aventures per aconse-
guir salvar el seu pare que ha 
emmalaltit. “És un conte que 
parla molt de les emocions 
del protagonista. Un viatge 
dins de la seva sensibilitat i 
que als nens els agrada per-
què parla d’elements propers i 
importants per a ells” comenta 
en Víctor Borràs, director de 
l’obra.
Un conte tendre que ens narra 
la història d’un nen, en Joan, i 
el seu pare que viuen feliços 
en una illa fins que una nit de 
tempesta un cop de mar pren 
la salut del pare. En Joan no 
es queda de braços plegats i 
decideix començar una aven-
tura pels llocs més desco-
neguts. Gràcies a l’ajuda de 
la lluna i la seva empenta, el 
protagonista aconseguirà res-
catar la salut perduda del fons 
del mar i retornarà els colors a 

les galtes del pare.
No és fàcil enganxar els ulls 
de desenes de nens en uns 
ninots de roba en una època 
en què les pantalles els hi pre-
nen tota l’atenció. Tot i això la 
companyia igualadina del Te-
atre Nu ho aconsegueix: “és 
la nostra feina aconseguir-ho, 
però a més, nosaltres també 

volem descobrir-los noves 
emocions”, explica Borràs.
L’obra es basa en el conte 
homònim de la il·lustradora 
Carme Solé Vendrell, i que la 
companyia va decidir adaptar 
perquè quan ells eren petits 
l’havien llegit centenars de 
vegades. “A casa el teníem 
m’agradava molt, molt. Tant 

que ara de gran vaig decidir 
anar a veure l’escriptora per 
proposar-li la idea de dur-la a 
dalt dels escenaris” explica el 
director de l’obra.
La companyia ha estrenat di-
verses obres infantils com Avi 
Ramon o Raspall, i ara torna 
amb La lluna d’en Joan, des-
prés d’estrenar-la fa set anys i 

fer-la voltar per mitja Espanya. 
La companyia la reprèn per 
escenificar-la a Igualada amb 
actors, titelles i una treballada 
posada en escena que trans-
meten el gust per la literatura i 
els contes.

Funcions
Les representacions de La llu-
na d’en Joan es faran el dis-
sabte 22 de febrer i el diumen-
ge 23 a les 19 h. Les entrades 
(8€ i 6€ amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. També es 
poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament els dijous de 19 a 20 
h. Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

Teatre Nu porta aventures, tendresa i emocions amb 
“La lluna d’en Joan” al Teatre de l’Aurora

La companyia igua-
ladina porta de nou 
a escena l’adaptació 
d’aquest conte de la 
il·lustradora Carme 
Solé Vendrell

MÚSICA / LA VEU

Diumenge a les 6 de la tar-
da, a l’Església del convent 
dels Pares caputxins es durà 
a terme el darrer concert de 
l’edició d’enguany, d’Ànima, 
el Festival de Música Sacra 
d’Igualada que va tenir la 
seva primera edició la tardor 
de 2012 i la segona, aquest 
hivern de 2014, durant els 
mesos de gener i febrer. 
Es tracta d’una iniciativa de 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada, or-
ganitzat per l’Institut Munici-
pal de Cultura, i produït per 
l’entitat cultural, Contrapunt. 
Ambdós festivals s’han es-
tructurat en quatre concerts 
cadascun duts a terme tots 
ells a l’església del Pares 
Caputxins exceptuant el pri-
mer d’aquesta temporada 
que va tenir lloc a l’Església 
de Santa Maria.
El concert d’aquest proper 
diumenge, Stabat Mater Do-
lorosa, hi podrem escoltar 
dos dels Stabat Mater més 
cèlebres de la història, el 
d’Antonio Vivaldi i el popu-
laríssim de Giovanni Bat-
tista Pergolesi. Dues obres 
imprescindibles de conèixer 

entre  els repertoris de la 
música barroca italiana. Tots 
dos parteixen del mateix text, 
trobat en fonts documentals 
franciscanes; es tracta d’un 
text d’origen medieval, que 
encara no se sap ben bé qui 
és exactament l’autor tot i 
que existeixen moltes con-
jectures i suposicions. Està 

Diumenge, darrer concert d’Anima. 2n Festival de 
Música Sacra d’Igualada

constituït per una seqüència 
de 20  estrofes, basades en 
la profecia de Simeó que in-
vita tots els cristians a com-
partir el sofriment de la Mare 
de Déu al peu de la creu. 
D’aquest text se’n coneixen 
més de 500 versions musi-
cals, dues de les quals, les 
més cèlebres, les escolta-

rem diumenge vinent de la 
mà d’Oriol Rosés, contrate-
nor, Maria Jesús Martínez de 
Arenzana, soprano, acompa-
nyats pel quartet format per 
Emília Grajales i Neus Carles 
al violí, Marta Riba a la viola i 
Gabriel·la Mazö van Reeken 
al violoncel.

Una exceŀlent vetllada amb 
el Quartet Altimira
El passat 9 de febrer, el ma-
teix escenari va acollir el 
concert Les set darreres pa-
raules de Jesucrist a la Creu, 
una vetllada musical dins un 
entorn de meditació, artísti-
ca i mística a la vegada. El 
quartet Altimira va tenir com 
a acompanyants Elisabet 
Farrés i Arian Morera, que 
recreaven plàsticament l’ac-
ció a través de projeccions 
amb elements simbòlics que 
embolcallaven amb l’acció 
i la solemnitat. Joan Eudald 
Castelltort era qui pronunci-
ava les paraules, seguides 
d’un comentari i una reflexió 
a càrrec de Pep Farrés i el 
Pare Mateu. Isabel Casas va 
dur a terme, com és habitual, 
la presentació del concert.

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat divendres es va in-
augurar l’espai que ofereixen 
Els Cafeters del Casal Cata-
là per realitzar exposicions 
d’artistes plàstics. Aquest 
espai és gestionat per Jose 
Luis Navarro i Francesc Ber-
nat (Xisco), Artistes Pintors 
residents als Hostalets de 
Pierola. L’espai té el nom de 
Reservart, i encara que no 
és un gran espai físic si és 
un espai acollidor i el primer 
espai dedicat a l’art d’aquest 
municipi, que d’una manera 
continuada, tindrà exposici-
ons d’art: Pintura, fotografia, 
escultura i diferents expres-
sions artístiques que es pu-
guin adaptar.
En principi els horaris de vi-
sita, seran, els divendres 
tarda, dissabtes tot el dia, i 
diumenges al matí.

Nova sala 
d’exposicions als 
Hostalets de Pierola



Des d’una tendra infantesa, a la ciutat de Leipzig, 
aquesta admirable artista, ja va manifestar una gran 
passió per la música, en particular pel piano. Les 
mans amorosides d’un pare pianista autodidacte van 
orientar-la a unes primeres  composicions que, de bon 
tros, havien d’eixugar el disgust per la separació dels 
seus progenitors. Malgrat la trista i melancòlica infan-
tesa que va viure, lluny de la seva mare, amb només 
sis anyets ja gaudia d’un bon domini del teclat; i, amb 
no més de nou, ja era considerada una nena prodigi i 
d’un notable esperit de sacrifici.
A voluntat del seu pare, la joventut va viure-la al cos-
tat d’un dels grans mestres de l’època, el compositor 
Robert Schumann, bo i  seguint la pràctica habitual 
de concedir  proteccionisme a aquells a qui se’ls au-
gurava un gran futur. Un aparent i noble mecenatge, 
expressat en termes d’amistat, van abocar-la a un 
precoç èxit sense precedents mentre que, paral.lela-
ment, va haver de plantar cara a calumnies i difama-
cions sobre les relacions entre ella i el seu mestre. 
Posteriorment, ben inaugurada la seva joventut, no 
va tardar a adonar-se del seu sentiment amorós; un  
enamorament censurat sense pal.liatius pel seu pare, 
que va allunyar-la de cop i volta de tota relació. Amb 
el cor partit, i lluny de Leipzig, a més va haver de pair 
el desengany de saber del nou compromís del seu 
pretendent, també va ser capaç de perdonar-lo uns 
anys després a resultes del seu penediment; una cir-
cumstància, emperò, que va abocar-la a una relació 
clandestina amb el seu enamorat, una altra cop  amb 
la desaprovació del seu pare. Anys després la condi-

CARMEL·LA PLANELL

Clara Schumann, una compositora escombrada per la fama del seu marit
ció legal de ser major d’edat li va permetre fer realitat el 
seu anhel de matrimoni, el 1839, després de passar pel 
calvari d’un nuviatge furtiu, encara que va veure uns fe-
cunds resultats en la seva prolífica producció musical. 
Tanmateix, aquell Robert Schumann –a qui tant esti-
mava- no es proposava d’altra cosa que convertir-la en 
una abnegada muller i mestressa de casa.
En un context de fama i èxits del seu espòs, rodejada 
de luxes, vivia interiorment una  silenciosa frustració: no 
tenir ni accés a l’únic piano de la mansió, car sempre 
estava ocupat pels assaigs del seu marit. Tot seguit, la 
seva condició d’embarassada va propiciar un ambient 
d’una certa tendresa familiar que va veure’s sublimada 
amb el naixement de la seva primera filla; i tan bon punt 
aquesta va començava a créixer, ella, va plantejar-se –
animada per uns quants amics de la família- de trencar 
amb aquella asfixiant vida domèstica. El seu acusat hà-
lit de servitud, doncs, va possibilitar que amb encert po-
gués compartir una doble vida de dona casada i mare, 
al costat d’aquella tan esgotadora i delerosa d’exercir 
com a concertista. I, no massa tard, van sobrevenir les 
reticències del seu espòs per la seva popularitat, fins el 
punt d’aconseguir arrossegar tota la família a participar 
de les seves gires arreu d’Europa. 
Després, amb uns sentiments trastornats, tot i la gran 
estima cap als seus fills, va patir l’amarga realitat d’una 
profunda crisi psicològica i professional del gran com-
positor fins a veure’l embogir i en un estat psico-ve-
getatiu fins el dia de la seva mort. Ella, viuda, com si 
d’una missió apostòlica es tractés, va abandonar aquell 
santuari de records i traïcions per a lliurar-se comple-

tament als concerts, 
sense deixar de  plorar  
la seva irreparable pèr-
dua. Una successió de 
gires la retornen al món 
de la fama; i, en tant que 
treballadora incansable, 
no va parar d’instruir-se 
en noves habilitats musi-
cals. Si més no, a pesar 
d’un total domini en les 
arts de la música, la seva vasta obra de tant en tant es 
veia desplaçada per la popularitat d’insignes composi-
tors del moment. En aquest aspecte, ella va negar-se 
rotundament a assistir a batalles competitives, i menys 
encara a fer-se seus alguns maliciosos comentaris. 
Als seus cinquanta anys va començar a experimentar 
un significatiu cansament que va intentar pal.liar amb 
dies de descans a la seva residència familiar; i, a un 
pas de recuperar una pau i una harmonia perdudes, 
va ser víctima d’unes tremendes pèrdues: la mort en 
poc temps de dos dels seus fills, víctimes de greus 
malalties. Quasi del tot migrada la seva salut, va ha-
ver d’encarar dues proves successives més, la mort 
d’uns altres dos fills, un tràngol del tot insuperable que 
la condemnaria a unes espantoses neuràlgies i a un 
esfereïdor estat de shock fins el dia de la seva mort, 
a Francfort, el 20 de maig de 1896, acompanyada per 
dues de les úniques filles que tenia Europa, i en un 
entorn d’una franca misèria. 

Dones exemplars
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El proper diumenge, 23 de 
febrer a les 12h del migdia, 
l’Institut Municipal de Cultu-
ra (IMC) i el Museu de la Pell 
proposen el taller Bossa bella 
per Carnestoltes, que perme-
trà preparar una màscara de 
amb materials reciclats. La 
base serà una bossa de pa-
per sobre la qual s’enganxarà, 
es dibuixarà i es pintarà amb 
diferents materials, per tal 
d’aconseguir dissenys únics i 
originals. D’aquesta manera, 
es fomentarà la consciència 
ecològica, transformant objec-
tes quotidians i donant-los un 
valor artístic. L’activitat està 
dirigida a famílies, és gratuïta 
i té aforament limitat. Es pot 

demanar més informació al te-
lèfon del Museu 93 804 67 52.
El programa Cultura en Fa-
mília proposa un ventall d’ac-
tivitats pensades per a les fa-
mílies, incloent tallers, visites 
i contacontes, entre altres. 
Coordinat per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’IMC, aquests 
primers mesos de l’any inclou 
diferents propostes del Museu 
de la Pell, la Xarxa d’Igualada, 
la Mostra de Teatre Infantil i 
Juvenil, la festa de Carnaval 
o el nou programa CINC de 
cinema infantil en català, pro-
mogut per la Generalitat de 
Catalunya i que acull el Teatre 
Municipal de l’Ateneu. Es pot 
consultar íntegrament al web 
www.igualada.cat.

Cultura en família proposa 
un taller de fer màscares de 
Carnesoltes

LLENGUA / LA VEU

Aquest proper diumenge 23 
de febrer tindrà lloc la tradici-
onal sortida a peu a Montser-
rat  per tal de renovar la 45a 
Flama de la Llengua Catalana 
que un any més organitza l’as-
sociació Juvenil El Garbell. 
Els més valents tenen una 
cita a  partir de les dues de 
la matinada del diumenge al 
davant del bar El Clot del Clos  
(C/Clos 53) per tal de  sor-
tir caminant des d’allà fins  a 
Montserrat. A les set del matí 
aproximadament tindrà lloc 
a Can Maçana un esmorzar 
que servirà per recuperar for-
ces als excursionistes  i per 
encarar en garanties el darrer 
tram fins al monestir.  Un cop 
a Montserrat s’assistirà als ac-
tes de renovació de la flama 
i es tornarà amb autobús. La 
sortida per aquells que vulguin 
realitzar el camí a peu surt a 
un mòdic preu de 3 euros.
D’altra banda i per aquells que 
ho desitgin, a les 10 del matí 
des de l’estació Nova sorti-
rà un autobús directe cap al 
monestir que té un preu de 6 
euros (4 euros pels que tin-
guin el Carnet de Nacionalitat 
Catalana i els Socis de la Tei-
xidora). Allà s’assistirà a l’acte 
principal de la Renovació de la 
Flama de la Llengua i després 

es podrà assistir a la missa i a 
les ofrenes dels muntanyencs. 
Serà en finalitzar la missa 
quan tindrà lloc l’encesa de la 
llàntia a l’atri del monestir. Cap 
a 2/4 d1 del migdia a la sala 
d’actes del monestir està pre-
vista una conferència. En aca-
bar es tornarà cap Igualada.
La renovació de la flama de la 
llengua catalana és una tra-
dició que es remunta a l’any 
1968, quan una vintena d’en-
titats agrupades en la Federa-
ció Catalana de Muntanyisme 
es van afegir a la celebració 
de l’any Fabra. Des d’ales-
hores, cada any, una entitat 
excursionista s’encarrega de 
renovar el comprimís amb la 
llengua, encenent-la a Prada, 
on va morir Pompeu Fabra, i 

transportant-la per diversos 
llocs emblemàtics del país 
fins arribar a Montserrat, els 
encarregats de fer-ho aquest 
any 2013 ha estat el Centre 
Excursionista Catalunya
Aquesta és una celebració per 
a tots els catalans, els de tota 
la vida i els nouvinguts que 
es senten part del mateix col-
lectiu, perquè el que realment 
importa no és d’on venim sinó 
cap on volem anar tots junts. 
Per tant des de l’Associació 
Juvenil El Garbell convidem a 
tothom a formar part d’aques-
ta festa com és la Flama de la 
Llengua.   
Per més informació i per apun-
tar-se   http://www.flamadela-
llengua.cat o al Casal de la 
Teixidora (C/ Custiol 10) 

Assistència igualadina a la Renovació de la 
Flama de la Llengua Catalana a Montserrat 
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L’espai d’art del Racó del Tra-
giner continuant amb la seva 
programació cultural inaugu-
rarà el proper dijous 27 de fe-
brer una nova mostra de pintu-
ra amb dues mirades diferents 
d’interpretar l’art, les de Núria 
Garcia Altesa i Anna Carrete-
ro.

Pintures de Núria Garcia Altesa i Anna Carretero a 
la Sala d’ Art del Racó del Traginer

Món Interior
Núria Garcia Altesa ens pre-
senta un interessant recull de 
la seva obra on trobem inter-
pretacions  diverses del seu 
particular món, del que capta 
la seva retina a través de les 
sensacions: un objecte, un es-
pai, els colors, sempre a tra-

vés del filtre de la seva sensi-
bilitat i delicadesa.

Col·lecció Sinuós
Anna Carretero ens mostra 
obres de la seva col·lecció 
Sinuós, recurrent la inspiració 
de la natura, la llum i els co-
lors. Formes sinuoses que llis-
quen, s’endinsen, s’enllacen, 

s’amaguen..
El detall porta a descobrir ra-
cons, altres mons dins del tot.
Us esperem el proper dijous 
27 de febrer a les 20 h a la 
sala d’art del Racó del Tragi-
ner a la inauguració de  Dues 
Mirades a l’ Art.

POESIA / LA VEU

Diumenge passat dia 16, se 
celebrà a Olot el XIV Certa-
men de Poesia Breu. El nostre 
compatrici Lleonard del Rio 
aconseguí amb la seva obra 
«Mites» classificar-se com a 
finalista d’entre els 120 tre-
balls presentats. El jurat es-
tava compost per Joan Mer-
cader, Lluís Busquets, Josep 
Casellas, Anna Riera i Isidre 
Charles. L’obra guanyadora 
«La vida en un somriure» és 
original d’Hermentera Fàbre-
ga Vilajoana, de Cardona.

El poeta Lleonard del 
Rio, finalista a Olot

Concert de Xarim 
Aresté, dijous al Hot 
Blues
MÚSICA / LA VEU

El proper dijous, a 2/4 d’11 de 
la nit al bar musical Hot Blues 
tindrà lloc un concert de Xarim 
Aresté. La carrera d’aquest 
músic és polièdrica i un punt 
eclèctica. Sempre en l’òrbita 
del rock, abraça el hard-rock, 
el blues, el country o el rock 
‘n’roll i pot flirtejar amb el jazz 
o la rumba. Ha aportat una 
nova sonoritat a Sanjosex, és 
l’intermitent apunt d’encen-
dre’s de Paul Fuster, ha to-
cat colze a colze amb Joselé 
Santiago, va ser l’escollit per 
suplir Ninyin Cardona durant 
el retorn de Sopa de Cabra i, 
sobretot, és la primera galta 
que defensa els inconfusibles 
Very Pomelo.
Un plaer pel Hot Blues gaudir 
d’aquest músic en directe.

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat dissabte 15 de fe-
brer es va inaugurar l’expo-
sició del concurs foto natura 
d’AENA (Associació per a 
l’Estudi de la Natura de l’Ano-
ia) i es van lliurar els premis 
a les 3 millors fotografies. 
El 1r. premi va ser per “Mira-
des des de casa” de Roger 
Sala de Copons.
El 2n. premi “Darrera de 
l’ametller” d’Angel López de 
Vilanova del Camí
El 3r. premi “La tardor” de 
Jordi Vives d’Igualada.
L’exposició romandrà al ves-
tíbul de l’Ateneu fins el 14 de 
març i tant el concurs com 

l’exposició s’emmarquen 
dins els actes del 150 aniver-

Exposició i lliurament dels premis del concurs 
de fotos d’AENA a l’Ateneu

sari de l’Ateneu Igualadí. 

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU 
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

Nom: ....................................................................................................

Cognoms : .........................................................................................

Població: ............................................................................................

Telèfon: ...............................................................................................

Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i

POESIA / LA VEU

Dijous de la setmana vinent 
dia 27 de febrer, a les 7 de 
la tarda, tindrà lloc a l’audi-
tori de la Biblioteca Central, 
la segona sessió del cicle 
«Poetes de la Coral de Santa 
Maria», que estarà dedicada 
a Lurdes Estruch Vives (Igua-
lada, 1927-2010). Aquest 

acte forma part del programa 
commemoratiu del setanta 
cinquè aniversari. L’entrada 
és gratuïta.
En la primera part la Coral de 
Santa Maria dirigida per Coni 
Torrents interpretarà tres 
cançons de salutació: «Nit a 
muntanya» de Ll.Beethoven, 
«Over in the Rainbow» d’Ha-
rold Arlen i «Va pensiero» de 
G. Verdi. 
Desprès hi haurà el recital po-
ètic d’una selecció de l’obra 
de Lurdes Estruch, presenta-
da i coordinada per Lleonard 

del Rio. Hi intervindran els 
cantaires Pepita Abril, Jo-
sefina Borràs, Teresa Calaf, 
Concepció Cuadras, Eusè-
bia Fanega, Roser González, 
Jaume Puig, Narcís Viarnés i 
Josep M. Vilarrubias.
En la tercera part els profes-
sors Maite Torrents (piano) 
i Diego Granados (trompe-
ta) oferiran aquest repertori: 
«Concert en mi bemoll major, 
per a trompeta i orquestra» 
de Joseph Haydn, «Romeo i 
Julieta” de Nino Rosa i «My 
buddy polka» d’E. Kleffman.

L’obra de Lurdes Estruch Vives en el Cicle poètico-
musical, de la Coral de Santa Maria
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La directora del Museu Molí 
Paperer de Capellades va 
protagonitzar l’última sessió 
de l’AUGA. Victòria Rabal, 
amb 30 anys d’experiència al 
capdavant d’aquest l’equipa-
ment cultural, va explicar l’art 
del paper i l’evolució de la in-
dústria paperera, en un Teatre 
Municipal l’Ateneu amb uns 
quatre-cents assistents.
Fundat el 1958, el de Cape-
llades és un museu on es se-
gueix fabricant paper, de qua-
litat molt alta. Des de paper 
amb marca d’aigua, d’ús tradi-
cional, fins a nous suports útils 
i elegants, que poden desdo-
blar el seu ús i convertir-se en 
llavors de diverses varietats 
de plantes. Rabal també va 
mostrar paper amb brots que 
poden germinar, després de 
mantenir-lo humit durant poc 
temps. La directora va explicar 
que precisament una part dels 
ingressos del museu prové de 
la fabricació.
El Museu Molí Paperer de 
Capellades va rebre 27.000 
visites el 2013, amb un petit 
repunt respecte el 2012 i amb 
una caiguda més suau que 
la mitjana general durant els 

primers anys de la crisi eco-
nòmica. Entre els principals 
al·licients del museu, Rabal va 
destacar el fet de poder veure 
tot el procés de fabricació i, en 
el cas dels infants, poder fabri-
car-ne ells mateixos in situ, bé 
amb l’escola o la família. De 
fet, les visites familiars en cap 
de setmana han crescut.
Finalment, Rabal va remarcar 
la posició preeminent del mu-
seu capelladí respecte d’altres 
museus paperers d’Europa, 
així com la col·laboració i su-
port econòmic de l’Associació 
d’Estudis Històrico-Paperers, 
formada per fabricants de 
l’Anoia i fora de la comarca. 

Un grup de capelladins, en-
tre els quals professionals del 
sector, van enriquir el debat, 
constatant el poc coneixement 
igualadí d’una activitat indus-
trial històrica molt propera.

El calendari i els sistemes 
de datació
Laureà Pagarolas, director de 
l’Arxiu Històric de Protocols de 
Barcelona, explicarà dilluns 
vinent a l’AUGA els diferents 
sistemes que l’home ha fet 
servir per regular el pas del 
temps, com diversos calen-
daris del món occidenta. Més 
informació al web www.auga.
cat.

Victòria Rabal explicà l’art del paper fet a 
Capellades en una nova sessió d’AUGA

EXPOSICIONS / LA VEU

Del 10 de gener fins al 21 de 
febrer, a l’Espai d’entitats de 
Piera situat al carrer Folch i 
Torres 35-37, s’exposa l’obra 
del jove artista pierenc Axel 
Valdepeñas Gallego. Aquesta 
exposició anomenada “Mal-
sons i turments” consta de 
16 dibuixos realitzat a llapis, 
bolígraf i retolador negre que 
segons l’autor mostren la ne-
gativitat de l’ésser humà.
Aquesta exposició està oberta 

al públic de  dilluns a diven-
dres de 17,00 a 20,00.
Des de l’Espai d’Entitats s’ofe-
reix l’espai i el material neces-
sari per tal que els joves ar-
tistes puguin difondre la seva 
obra de forma  totalment gra-
tuïta. Si s’està interessat en 
exposar en aquest lloc sols cal 
escriure un correu electrònics 
a espaientitats@ajpiera.cat o 
trucar al 937729370 de dilluns 
a divendres de 17,00 a 20,00

El jove artista pierenc Axel 
Valdepeñas Gallego exposa la 
seva obra “Malsons i Turments” a 
l’Espai d’Entitats

MÚSICA / LA VEU

Després de la bona acollida 
dels darrers Audiciona’t, pro-
jecte amb la finalitat que l’es-
colta de la música sigui mes 
activa, entesa i viscuda, estem 
preparant la cinquena audició 
d’aquest curs que s’esdevin-
drà el proper dimarts 25 de 
febrer de 2014 a les 21:15h. a 
la sala d’actes de l’Escola de 
Música de Capellades.
En aquesta ocasió podrem 

gaudir de la música de Robert 
Schumann amb el so i els co-
mentaris del violonceŀlista Ori-
ol Prat amb l’acompanyament 
al piano de Montserrat Saba-
ter. Ens interpretaran cinc pe-
ces en to popular escrites per  
violoncel i piano per un dels 
compositors mes representa-
tius del romanticisme 
L’entrada es lliure i com sem-
pre al final de cada Audiciona’t 
hi haurà un petit refrigeri.

L’Escola de Música de 
Capellades està preparant el 
cinquè Audiciona’t per dimarts

La companyia de teatre La Brillante porta “Pel 
davant i pel darrera” a l’Ateneu per col·laborar 
amb els Banc de Queviures 
TEATRE / LA VEU

La proposta és ben senzilla: 
aliments de necessitat bàsica 
(pasta, arròs, oli, cereals, bol-
quers, menjar per a infants, 
llaunes en conserva…) a can-
vi d’una entrada per a una de 
les comèdies clàssiques de 
més èxit Pel davant i pel dar-
rera, de Michael Frayn. Tradu-
ïda fins a 28 idiomes i repre-
sentada a més de 50 països.
El grup de teatre La Brillan-
te de Castellolí, sensibilitzat 
amb les causes socials, apos-
ta per  la solidaritat més viva 
i col·labora amb el Banc de 
Queviures d’Igualada de Creu 
Roja. Una  tarda de barreja de 
valors humans, culturals i so-
cials on la comèdia vol ajudar 
a alleugi la realitat més crua 
de moltes de les famílies de 
la nostra comarca i tot amb un 
claríssim objectiu: la sensibi-
lització i el suport a aquestes 
famílies més necessitades.
Pel davant i pel darrera és 
dues comèdies en una, so-
bre el vodevil Ya no se donde 
tengo la sardina. Veurem les 
aventures d’una companyia 
de teatre molt peculiar mentre 
escenifica aquesta funció, tant 

pel davant com pel darrere. I 
mentre a l’escenari la funció 
discorre de la manera més 
“habitual”, al darrere els actors 
i actrius viuen un conjunt de 
despropòsits entre baralles i 
relacions. Una divertida comè-
dia que donarà a l’espectador 
una altra visió del món del tea-
tre que coneix, i l’acostarà a la 
vida de l’interior d’un escenari, 
habitual o no, sempre amb un 
somriure.

Pel davant, una comèdia per 
passar una bona tarda, i pel 
darrera, un propòsit solidari
La recollida d’aliments ani-
rà destinada al programa de 
“Lluita contra la pobresa” del 
Banc de Queviures de Creu 
Roja, el qual durant el 2013, 
va arribar a atendre a 273 fa-
mílies de mitjana al mes! 
Us animem a passar una esto-
na on els riures i la solidaritat 
emmarcaran la vetllada. 
La causa està justificada!!
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D’unes ancestrals rutes de les caravanes, fins el 
temps en què una tribu de la veïna serralada de 
l’Alt Atlas hi va practicar un primer assentament, 
Marràqueix va veure els seus orígens a l’entorn 
d’una regió prodigiosa, capaç de superar les adver-
sitats d’una plana poc fèrtil  a les portes del desert 
del Sahara. Aviat, segons les veus de la memòria, 
en dies de l’Edat Mitjana, va brollar la suficient ai-
gua per a donar vida a un palmerar de saborosos 
fruits que, als nostres dies, embolcalla la ciutat i ha 
estat el punt de referència a partir del qual tenen 
sentit els camins que neixen o moren a les portes 
de Marràqueix, altrament el bastió berber del sud 
del Marroc. I, els relats del passat s’acompanyen, 
d’una banda, de tràgiques llegendes que expliquen 
l’essència d’una Marràqueix, anomenada la ciutat 
roja, a propòsit de la sang vessada en lluites intes-
tines als peus del minaret de La Kutubia; i, d’una al-
tra, de la sàvia raó que explica els rogencs que ves-
teixen tant les interioritats de la seva Medina com la 
majestuositat de les seves muralles, la pròpia rique-
sa de la terra. Des d’una perspectiva més prosaica 
cal puntualitzar que Marràqueix va ser fundada, al 
segle XI, per eremites almoràvits, uns mestres asce-
tes que poc tenen a veure amb l’esperit excèntric, 
estrafolari i arbitrari dels mandataris actuals; xalats 
amb aquell capritx de la creació de La Mamounia 
que, des dels anys vint, al costat de belles mansions 
de rics i famosos, els segueix transportant de ma-
nera quasi pertorbadora al Marràqueix medieval, el 
de l’autèntic embruix morú.
Inequívocament, un passeig per Marràqueix no pot 
més que ser inaugurat a la Plaça de Djemaa El Fna: 
aquí, les fantàstiques dimensions d’aquest cor de la 
ciutat et descobreixen un esplèndid univers de sen-
sacions. Un desplegament indesxifrable de contis-
tes, endevins, saltimbanquis, encantadors de serps, 
còmics, xarlatans i músics són aquella explosió de 

vida i de talent que congreguen a tort i a dret im-
menses rotllanes per a regalar-te la sorprenent ànima 
marroquina dels pobles berbers. Però, és al voltant 
de Djemaa El Fna on se sustenta la veritat del carrer 
entre les anades i vingudes de tota la ciutat sence-
ra; el saber tradicional d’un poble de comerciants 
que sotmet a un rigorós examen diari el valor de 
les mercaderies. Més enllà, una ziga-zaga de carrers 
t’introdueix per la translúcida humanitat d’aquells 
que saben com ningú cedir al ritual del regateig en-
tre comprador i venedor, fins a esgarrapar el popular 
descompte. Declarada Patrimoni de la Humanitat, 
la Medina de Marràqueix, des del 1985, l’esplanada 
immensa de la seva gran plaça, cada dia des de se-

gles i segles, aixeca el teló per a invitar tothom a la 
puntual cita de la caiguda del sol, un inversemblant 
centre de gravetat. 
Al costat d’edificis com: el Palau Reial, el Palau de 
la Badia o les Tombes dels Sultans, que són tot un 
reclam; se’t proposen com a dos imprescindibles: la 
Mesquita de la Kutubia i  la Madrassa de Ben Youssef. 
La vella Kutubia, del segle XII, va esdevenir una de 
les majors mesquites del món islàmic; i a l’actualitat, 
malgrat la restricció d’accés als no musulmans, et 
compensa la mirada -sobre tot el seu conjunt- del 
seu altíssim minaret, una joia almoràvit amb ele-
ments decoratius singulars a cadascuna de les seves 
cares, i visible des de tot Marràqueix. I, pel que fa a 
La Madrasa de Ben Youssef, aquesta va ser una gran 
escola i residència alcorànica del segle XVI. És una 
gran obra on destaca el seu magnífic pati interior, 
decorat amb una artesanal ornamentació i unes be-
lles arcades, a l’entorn d’un preciós estany per a les 
ablucions, amb columnes de marbre i rajoles d’una 
encisadora policromia. Amb tot, el més curiós és po-
der visitar algunes de les cel.les dels estudiants que, 
a més d’una refinada austeritat, no poden amagar 
uns estupends mosaics amarats de fantasia.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Marràqueix, el plaça forta berber del sud del MarrocArquitectures i veïnatges

CULTURA / LA VEU

El proper dimecres 26 de fe-
brer, a dos quarts d’11 del 
matí, tindrà lloc a l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps 
una master-class a càrrec 
d’Eloi Maduell (de l’empresa 
Playmodes) i Albert Burzon 
(de Burzon*Comenge). Ells 
són els autors del projecte de 
projecció audiovisual en map-
ping a l’església romànica de 
Sant Climent de Taüll, que 
permet visualitzar les pintu-
res murals de l’absis, tal i com 
podien haver estat l’any 1123, 
any de la consagració de l’es-
glésia.
Aquestes pintures van ser ar-
rencades del seu lloc original i 
traslladades l’any 1920 al Mu-
seu Nacional d’Art de Catalu-
nya per a la seva conservació 
i exposició. Maduell i Burzon 
explicaran com es va dur a 
terme aquest interessant pro-
jecte que permet explicar in 
situ amb projectors d’alta defi-
nició com eren els frescos, tot 

restituint d’una manera molt 
aproximada i alhora amb una 
mirada contemporània, el va-
lor i significat d’aquesta joia de 
l’art romànic català.
La xerrada està dirigida es-
pecialment a l’alumnat de 

Master-class a l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps sobre el mapping del Pantocràtor de 
Sant Climent de Taüll

l’Escola d’Art però està ober-
ta a tothom que hi vulgui as-
sistir, prèvia inscripció via 
email a gasparcamps@gmail.
com, o al telèfon de l’escola 
938055262.

DANSA / LA VEU

Les ballarines Sara Codina, 
Carla Elías, Marta Elías, Laura 
Prats, Paula Solé i Carlotta Va-
lentinis de l’Escola de Dansa de 
Tous (EDT) han guanyat la me-
dalla d’or en Dansa Contempo-
rània categoria Children Group 
Modern, ballant  “El Cant dels 
Ocells” al concurs Dance World 
Cup Spain (DWC) cel.lebrat  a 
Sitges els dies 7,8 i 9 de febrer.  
L’or els dóna el passe directe a 
la Final Mundial de Dansa que 
tindrà lloc a Portugal del 29 de 
juny al 5 de juliol.
El DWC és un concurs de Dan-
sa  a nivell mundial  que s’ha 

celebrat per segon any conse-
cutiu a Espanya i consta d’un 
jurat Internacional  que vol  fo-
mentar  la participació de joves 
ballarins i estudiants de qualse-
vol estil de dansa, a més, d’ofe-
rir la oportunitat de fer master-
classes  amb grans Mestres de 
totes les disciplines. 
Així doncs les ballarines de 
l’EDT ha pogut gaudir d’aques-
ta experiència i  enriquir-se en 
el llenguatge de la dansa  junta-
ment amb més de 900 ballarins 
d’arreu d’Espanya durant tot el 
cap de setmana. El concurs va 
acabar amb una Gala Final es-
pectacular i de gran qualitat. 

Or per l’Escola De Dansa de Tous 
al concurs Dance World Cup 
Spain 2014
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CINEFÒRUM
- Capellades 
Cinefòrum Josep Romanyà 
Montcada amb la pel.lícula 
“Hanna Arendt”. Presentació i 
col.loqui amb Ignasi Riera.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala Paper de Música.

CONFERÈNCIA. “L’ENERGIA 
QUE MOU EL MÓN”
- Piera 
L’enginyer Jaume Claramunt 
ofereix una visió de l’estat ac-
tual del consum energètic i 
explica quines són les fonts 
d’energia primària que s’usen 
ara mateix.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

TALLER. “SERIGRAFIA”
- Masquefa 
Taller per aprendre a fer seri-
grafia i customitzar-se cadascú 
la seva samarreta o qualsevol 
peça de roba.
Divendres al Casal de Joves.

JORNADA MONOGRÀFIC DEL 
CRIP
- Els Hostalets de Pierola 
Jornada sobre “El món dels ós-
sos”, dins la 1a Jornada de la 
Biodiversitat.
Divendres a partir de 2/4 de 10 
del vespre al Centre de Restau-
ració i Interpretació Paleontolò-
gica.

DISSABTE 22

TEATRE. “LA LLUNA D’EN 
JOAN”
- Igualada 
Un espectacle de teatre famili-
ar amb titelles basat en el con-
te homònim de la il·lustradora 
Carme Solé Vendrell, una obra 
plena de tendresa i simbolisme 

que s’ha convertit en un dels 
referents de la literatura infantil 
catalana.
Dissabte, a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TALLER DE DECOUPATGE
- Capellades 
Taller per practicar el decou-
patge.
Dissabte de 10 a 1 del matí al 
Saló Rosa de la Lliga.

DIUMENGE 23

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Bossa bella per Carnestoltes. 
Crea la teva màscara artística 
amb objectes quotidians.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell.

ÀNIMA. FESTIVAL DE MÚSICA 
SACRA
- Igualada 
Darrer concert del cicle Ànima. 
“Stabat Mater Dolorosa” de Vi-
valdi & Pergolesi.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’església dels Caputxins.

TEATRE. “LA LLUNA D’EN 
JOAN”
- Igualada 
Un espectacle de teatre famili-
ar amb titelles basat en el con-
te homònim de la il·lustradora 
Carme Solé Vendrell, una obra 
plena de tendresa i simbolisme 
que s’ha convertit en un dels 
referents de la literatura infantil 
catalana.
Diumenge, a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “PEL DAVANT I PEL 
DARRERA”
- Igualada 
La Companyia de teatre La 
Brillante de Castellolí presenta 

una comèdia per passar una 
bona tarda amb un propòsit 
solidari: El programa de “Lluita 
contra la pobresa” del Banc de 
Queviures de la Creu Roja.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
teatre municipal l’Ateneu.

CONTES PER CONTAR, CAN-
TAR I RECITAR
- Calaf 
Xarxa Calaf proposa aquest 
espectacle que va a càrrec de 
Rosa Fité.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la Sala de Fusta del Casal de 
Calaf.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí 
Projecció de la peŀlícula “Epic, 
el reino secreto” per a tota la 

família.
Diumenge a les 12 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 24

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“Laureà Pagueroles. El calen-
dari i els sistemes de datació 

a la Península Ibèrica”. Confe-
rència organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 25

AUDICIONA’T
- Capellades 
En aquesta ocasió podrem 
gaudir de la música de Robert 
Schumann amb el so i els co-
mentaris del violencel.lista Ori-
ol Prat amb l’acompanyament 
al piano de Montserrat Sabater.
Dimarts a 1/4 de 10 del vespre 
a l’Escola de Música de Cape-
llades.

DIMECRES 26

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada 
Tertúlia per a persones adultes 
que volen millorar en seu nivell 
de català. Comentaran el llibre 
“La meitat de l’ànima” de Car-
me Riera.
Dimecres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada

DIJOUS 27

TALLER. DESCOBREIX LA BI-
BLIOTECA VIRTUAL
- Igualada 
Taller per descobrir els recur-
sos del web de la Xarxa de Bi-
blioteques.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Nova sessió de Pantalla Ober-
ta amb la projecció de la peŀ-
lícula “Cinco condiciones” de 
Lars Von Trier.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

POESIA I MÚSICA
- Igualada 
Cicle de poetes cantaires 
d’Igualada: Lurdes Estruch i 
Vives. Acte inclòs en el 75èa-
niversari de la Coral de Santa 
Maria.
Diijous a les 7 de la tarda a al 
Biblioteca Central d’Igualada. 

CONCERT
- Igualada 
Concert de Xarim Aresté. La 
carrera d’aquest músic és po-
lièdrica i un punt eclèctica. 
Sempre en l’òrbita del rock, 
abraça el hard-rock, el blues, 
el country o el rock ‘n’roll i pot 
filtrejar amb el jazz o la rumba.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

XERRADA. “COM CREAR UN 
BLOG”
- Masquefa 
Xerrada sobre com crear un 
blog per al teu negoci.
Dijous a les 3 de la tarda al 
Centre Tecnològic Comunitari.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

EXPOSICIONS

GALAXIA INTERNET
La mostra bibliogràfica recull 
documents sobre els orígens, 
l’actualitat de la xarxa, les apli-
cacions i els usos. 
De l’1 al 28 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

LA SELVA ENCANTADA
La selva és un ecosistema 
amb una gran diversitat biolò-
gica i molta vegetació que nor-
malment trobem en àrees cà-
lides, molt plujoses i humides 
del planeta. Amb els llibres de 
la biblioteca descobrirem que 
ens amaga aquest magnífic 
món ple encara de secrets per 
descobrir.
De l’1 al 28 de febrer a la Bibli-
oteca de Piera.

CRITERI

Teresa Puig
Mostra de dibuixos reflexius de 
l’artista anoienca. 
Fins al 27 de febrer a Fel Cafè, 
a Vinnart i al Gat Vist.

FLORS... DUES VISIONS, 
DOS FORMATS
Rosa Moncunill
Una selecció d’olis amb flors 
de tots colors com a protago-
nistes. 
Fins al 15 de març al Punt de 
Lectors de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

15 CLÀSSICS DEL CINE-
MA
La Biblioteca dedica el mes 
de febrer al cinema i aquesta 
mostra descobreix 15 peŀlícu-
les clàssiques i les noveŀles en 

què s’han basat. 
Del 4 al 25 de febrer al vestíbul 
de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

PAISATGES DE L’ANOIA
Toni Guix.
Col.lecció de dibuixos de l’artis-
ta igualadí. 
Tots els diumenges dels mesos 
de febrer i març als matins a 
l’ermita de la Tossa.

PERDRE ELS PAPERS
Imma Subirà
Pintura. Selecció dels últims 
treballs d’aquests darrers anys 
realitzats amb tècnica mixta. 
Les pintures van acompanya-
des d’escrits de Sara Gonzalez 
De l’11 al 23 de febrer a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

IL·LUSTRACIÓ INFAN-
TIL
Xavier Mula
El jove il·lustrador igualadí ex-
posa la seva obra més propera 
als infants i ens transporta a un 
món de colors i personatges de 
conte. 
Del 7 al 28 de febrer a Llegim...? 
Llibreria.

49
Pep Carol
Recull de reflexions visuals 
entorn d’aquesta idea: només 
existim en la memòria de l’altre. 
L’altre només existeixen la nos-
tra memòria. 
Del 20 de febrer al 21 de març 
a la sala de l’Escola Municipal 
d’art Gaspar Camps.

CONCURS FOTO NA-

TURA (AENA)
Organitzada per l’Associació 
per l’Estudi de la Natura. 
Del 14 de febrer al 14 de març 
al vestíbul de l’Ateneu Iguala-
dí.

DIBUIX I PINTURA
Xavier Gabriel
Retrats dels músics en els di-
rectes programats en l’últim 
any i mig al mateix Hot Blues. 
Durant tot el mes de febrer al 
bar musical Hot Blues d’Igua-
lada.

PINTURA AL PASTEL I 
GRAFIT
Rosa Calzada
Exposició de pintures de l’ar-
tista igualadina. 
Del 23 de febrer al 9 de març a 
les Voltes de Casa Bas.
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Estrena de la setmana •  Monuments men

RAMON ROBERT.-

Basant-se en una noveŀla de 
Robert Edsel, l’aquí també co 
guionista i protagonista Geor-
ge Clooney ha realitzat Mo-
numents Men, peŀlícula que 
ubica la seva trama a finals 
de la II Guerra Mundial. En 
el seu paper, Clooney forma 
part d’un selecte grup d’his-
toriadors i experts en art, tant 
britànics com nord-americans, 
a qui s’encomana la important 
i perillosa missió de recuperar 
les obres d’art robades pels 
nazis durant la guerra. Basa-
da en uns fets reals sobre la 
major recerca de tresors artís-
tics de la Història, i adaptant 
el llibre del citat Edsel, el film 
es centra en un insòlit batalló 
al qual Franklin D. Roosevelt 
confia la tasca d’endinsar-
se a Alemanya per recuperar 

les obres d’art sostretes per 
l’exèrcit nazi i retornar-les als 
seus legítims propietaris. Era 
una missió difícil i potser im-
possible, encara més quan els 
seus protagonistes,  simples 
experts, conservadors i his-
toriadors d’art, no en sabien 
res d’armes ni d’estratègies 
militars. Però malgrat tot, els 
Monuments Men, tal com se’ls 
denominava, s’enfrontarien a 
una carrera contrarellotge per 
evitar la destrucció de milers 
d’anys de cultura, arriscant les 
seves vides per protegir i sal-
vaguardar els majors èxits de 
la humanitat.
A més del sempre atractiu 
George Clooney, la peŀlícu-
la està interpretada per Matt 
Damon, Bill Murray, John Go-
odman, Jean Dujardin, Bob 
Balaban, Hugh Bonneville i 
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Recuperant l’art robat pels nazis

Cate Blanchett. Monuments 
Men ha estat classificada per 
a “menors de 13 anys acom-
panyats dels seus pares o 
tutors “ per l’Associació Cine-
matogràfica dels Estats Units 
a causa d’algunes escenes de 
violència bèŀlica i a altres en 
què els personatges fumen. 
En alguns aspectes, aquesta 
peŀlícula bèŀlica (hi ha un equi-
libri entre drama i comèdia) ha 
estat comparada amb altres 
peŀlícules anteriors com Dot-
ze del patíbul, Els violents de 
Kelly, Els canons de Navarone 
o Tres reyes. Els crítics nord-
americans han valorat la peŀ-
lícula de forma dispar. Mentre 
uns l’han trobat entretinguda i 
notable, altres han escrit que 
és avorrida i fallida. Caldrà 
veure-la per a tenir una opinió 
pròpia. 

Es projecta a Tous •  Le Week-end

Sempre ens quedarà París
RICARD FUSTÉ.-

Aquest proper diumenge, el 
cinema de Tous projectarà la 
producció britànica de 2013  
Le Week-End, dirigida per 
Roger Michell. En aquesta co-
mèdia dramàtica trobem Meg 
i Nick, un matrimoni d’edat 
avançada, amb els fills ja in-
dependitzats, que s’ofega en 
la rutina d’una feina sense 
futur i d’una relació de parella 
estancada. Per donar-se un 
respir i una nova oportunitat, 
decideixen celebrar el trentè 
aniversari del seu casament 
amb una escapada a París, on 
havien passat la seva lluna de 
mel. Allà sortiran a la llum les 
seves diferències i els racons 
foscos de la seva vida senti-
mental.
Però  Le Week-End, conduï-

da pel director de Notting Hill 
(1999) i escrita per Hanif Ku-
reishi (Mi hermosa lavandería, 
1985) no és un drama; o potser 
ho és en el fons, però es pre-
senta com una comèdia agre-
dolça divertida i subtil, plena 
de grans moments i encerts 
com el personatge de Jeff 
Goldblum o les referències a 
la Nouvelle Vague (particular-
ment a Bande à part, el gran 
clàssic de Jean Luc Godard). 
En qualsevol cas, el principal 
atractiu del film radica en les 
interpretacions superlatives 
de Lindsay Duncan i el gran 
Jim Broadbent, característica 
parella d’actors-personatges 
que es presenten com a pols 
oposats però es complemen-
ten i funcionen amb una quí-
mica extraordinària. 

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
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YELMO CINES ABRERA 3D

LE WEEK-END
Regne Unit. Drama. De Roger  Michell. Amb Jim Broadbent, Lindsay 
Duncan i Jeff Goldblum. Relata la història  de Nick  i  Meg,  una parella 
de madurs professors britànics, amb els fills ja independitzats. La parella 
decideix tornar a la romàntica París molts anys després de la seva lluna de 
mel. Pensen que així podran revitalitzar el seu matrimoni. ****

PRISIONEROS
Estats Units. Thriller. De Denis Villeneuve. Amb Hugh Jackman, Jake 
Gyllenhaal, Viola Davis i Maria Bello. Keller Dover s´enfronta al pitjor 
malson d´un pare. Anna, la seva filla de sis anys, ha desaparegut, amb 
la seva amiga Joy.  A mesura que els minuts es converteixen en hores, a 
aquest home li va envaint el pànic. Desesperat, decideix que no té més 
remei que ocupar-se personalment de l´assumpte. ****

MONUMENTS MEN
Estats Units. Bèl·lica. De George Clooney. Amb George Clooney, Matt 
Damon, Bill Murray, John Goodman i Cate Blanchett. A finals de la II 
Guerra Mundial, un selecte grup d´experts en art accepta endinsar-se a 
Alemanya per tal de recuperar les obres d´art robades pels nazis durant 
la guerra. Serà una missió molt perillosa, en la que arriscaran les seves 
vides. ESTRENA

NEBRASKA
Estats Units. Comèdia dramàtica. D´Alexander Payne. Amb Bruce Dern 
i Will Forte.  L´ancià i obstinat Woody Grant està de tornada de la vida 
i possiblement sigui un vell inútil , però encara creu que té una última 
oportunitat de fer quelcom important. Voldrà fer un viatge de 750 milles 
per anar a cobrar un suposat premi milionari. Preocupat per l´estat mental 
del seu pare, en el viatge l´acompanya a contracor seu fill David, que està 
convençut que tot plegat es una enganyifa o una simple obsessió del vell 
Woody. ****

LA GRAN ESTAFA AMERICANA
Estats Units. Thriller. De David O. Russell. Amb Christian Bale, Amy Adams, 
Bradley Cooper, Jennifer Lawrence i Robert de Niro. Thriller polític 
ambientat en els anys 70 sobre un agent de l´FBI que investiga un cas 
en el qual apareixen implicats alguns membres del Congrés. El brillant 
estafador Irving Rosenfeld i la seva sòcia i amant, la seductora Sydney 
Prosser, han de treballar per l´impetuós agent del FBI Richie DiMaso, 
que els obliga a infiltrar-se en el perillós món dels corredors de borsa de 
Jersey. ESTRENA

CUANDO TODO ESTA PERDIDO
Estats Units. Aventures marines. De J.C. Chandor. Amb Robert Redford. 
Un dia, durant un viatge en solitari a través de l´Oceà Índic, un home 
descobreix que el casc del seu veler de 12 metres s´ha esquerdat. Malgrat 
les reparacions, de la seva experiència marinera i d´una força física 
que desafia la seva edat, amb prou feines aconsegueix sobreviure a la 
tempesta. Però el sol implacable, l´amenaça dels taurons i l. esgotament 
de les seves escasses reserves l´obliguen a mirar la mort als ulls. ESTRENA

CUENTO DE INVIERNO
Estats Units. Fantasia. De Akiva Goldsman. Amb: Matt Bomer, Will Smith, 
Russell Crowe, Colin Farrell, Jennifer Connelly, Jessica Brown Findlay, 
William Hurt. Adaptació de la novel · la de Mark Helprin. 
Ambientada en una ciutat de Nova York mítica i amb una acció que es 
desenvolupa en un lapse temporal de més d’un segle, Winter ‘s Tale és 
una història sobre miracles, destins creuats i la vella lluita entre el bé i el 
mal. ESTRENA

AL ENCUENTRO DE MR BANKS
Estats Units. Comèdia. De John Lee Hancock. Amb Emma Thompson, Tom 
Hanks, Colin Farrell i Paul Giamatti. Durant catorze anys , Walt Disney va 
intentar sense descans que l´escriptora australiana P.L. Travers li cedís els 
drets cinematogràfics de la seva primera i més popular novel.la, Mary 
Poppins, que finalment va ser portada a la gran pantalla el 1964. ESTRENA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió de 
Cineclub
Properament: LA GRAN BELLEZA

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 5 SETMANES TANCAT

1/ MONUMENTS MEN (7 anys)
Dv.: 17:30/20:00/22:25
Ds.: 17:00/19:30/22:00
Dg.:11:40/17:00/19:30/22:00
Dll a Dj.: 19:30/21:00

2/AL ENCUENTRO DE MR. BANKS 
(7 anys) 
Dv.: 17:00
Ds.: 16:50
Dg.: 12:00/16:50
Dll a Dj.: 18:00
2/CUENTO DE INVIERNO (7 anys) 
Dv.: 20:00/22:20
Ds. i Dg: 19:40/22:20
Dll. a Dj.: 20:30

3/LA GRAN ESTAFA AMERICANA 
(16 anys) 
Dv.: 19:15/22:10
Ds.: 16:30/19:15/22:10
Dg.: 11:30/16:30/19:15/22:10
Dll. a Dj.: 217:50/20:40

4/ROBOCOP (12 anys)  
Dv.: 17:40/20:10/22:35
Ds.: 17:10/19:40/22:15
Dg.: 11:50/17:10/19:40/22:14
Dll. a Dj.: 18:40/21:10

5/LEGO (apta)
Dv: 18:10/20:15
Ds. i Dg: 16:00/18:10/20:15
Dll. a Dj.: 17:30/19:30
5/LA LADRONA DE LIBROS (7 
anys) 
Dv a  Dg.: 22:20
5/LEGO 3D (apta) 
Dll. a Dj: 12:00

6/FUTBOLIN (12 anys)
Dg.: 12:10
6/VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS 
CERRADOS (apta)

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
PRISIONEROS  (12 anys) 
Nominada a l’Oscar millor 
fotografia
Diumenge: 18:00
LE WEEK-END (7 anys) (Concha 
de Plata al millor actor al 
Festival de San Sebastian)

Ds. i Dg.: 16:00
6/LOBO WALL STREET (16 anys)
Dv. a Dg.: 18:10/21:40
Dll. a Dj.: 20:15

7/LLUVIA DE ALBONDIGAS 2 
(apta)
Dv.: 17:30
Ds.: 15:30/17:30
Dg.: 12:10/15:30/17:30
7/MEDICO (12 anys)  
Dv a Dg.: 19:30
Dll a Dj.: 20:30
7/AGOSTO (16 anys) en català
Dv. a Dg.: 22:30
Dc i Dj.: 17:30
7/CAPITAN PHILIPS (12 anys)
Dll i Dm.: 17:30

8/ HERCULES 
Dg.: 11:50
8/ CAMINANDO ENTRE 
DINOSAURIOS (apta)
Ds. i Dg.: 16:10
8/ FROZEN (apta)
Dv. a Dg: 18:00
8/ BLUE JASMIN (12 anys)
Dll a Dj: 17:30
8/ JACK RYAN (12 anys)
Dv. a Dg: 20:20
Dll a Dj: 19:30
8/ 12 AÑOS DE ESCLAVITUD (16 
anys)
Dv. a Dg: 22:30

CINEMA A L’ANOIA

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

Tel. RESERVES: 93 808 00 05 - 659 99 72 97

Carme

a Vilafranca

a V
all

s

Sta. Margarida
de Montbui

Igualada

CA L’ESCOLÀ

Ctra. Igualada a Valls, Km 52,5 
Sta. Maria de Miralles 

ANOIA
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Avui per a mi és un dia trist. 
Ens ha deixat un home que va 
somiar. I que no va voler que-
dar-se els seus somnis només 
per a ell. Va voler compartir-
los. Amb la seva ciutat, sobre-
tot. Però també amb el món, 
encara que això pugui sem-
blar presumptuós. Ens ha dei-
xat un somiador. Un somiador 
que va tenir la gosadia d’inten-
tar fer realitat els seus somnis. 
Amb tot el que això pot tenir 
de bo i de dolent. Amb tots els 
riscos que això comporta.
Aquest home un dia va decidir 
confiar en mi, sense que jo li 
hagués acreditat cap mèrit es-
pecial. Em va incitar a creure 
en mi mateix. I em va obrir les 
portes de les seves iŀlusions 

i anhels. Unes portes d’on va 
rajar un torrent desbocat d’in-
quietuds, idees, passions, ca-
pricis i fins i tot utopies... Van 
ser sis anys al llarg dels quals 
un remolí desenfrenat ens va 
arrossegar a mi i a tots els 
qui estàvem amb ell. Sis anys 
amb coses bones i dolentes. 
Però en tot cas, almenys per 
a mi, sis anys irrepetibles i 
humanament enriquidors. Sis 
anys en què plaer i feina es 
van arribar a barrejar fins al 
punt que era impossible saber 
on acabava l’un i començava 
l’altra.
A ell li dec no només aquests 
sis anys esplèndids sinó tam-
bé la certesa del camí que 
després he volgut fer, on, mal-

Avui és un dia trist

Divendres, quan ens acomi-
adàvem d’en Santi Carbonell 
i Bertran, sentia que estava 
perdent una part important 
de la meva pròpia existència. 
Amb en Santi hem compartit 
totes les coses importants 
de la vida. Hem estat veïns, 
hem treballat junts, ens hem 
divertit, hem viatjat, compar-
tit taula i tertúlia..... i també 
activitats culturals.
En Santi Carbonell era un 
home previsiblement impre-
visible. Tenia sempre un punt 
de vista diferent, i te’l deia 
amb tota naturalitat encara 
que no t’agradés. Diuen que 
ningú no és profeta a la seva 
terra i en Santi ho va patir.... 
sense immutar-se. Al con-
trari, va fer sempre el que li 
venia de gust, sense esperar 
cap reconeixement. El que 
li agradava, en el fons, era 
manifestar, provocativament, 
la seva llibertat.
Viatjant amb en Santi per 
Bòsnia vaig tenir ocasió de 
conèixer a la vella dels gats 
o a un caporal bosnià dispo-
sat a lluitar per Catalunya “si 
un dia us ataquen els espa-
nyols”. El vaig veure discutir 
en un control de carreteres, 
amb un oficial de l’exèrcit 
serbi, armat, que no ens 
volia deixar passar amb les 
nostres càmeres fotogràfi-
ques. El somriure burleta 
d’en Santi i un cigarret com-
partit a temps, ens va per-
metre de seguir viatge sense 
ensurts. No em direu que no 
són coneixements més inte-
ressants que els presidents, 
alcaldes o ministres que ha-
bitualment ens presenten als 
periodistes!
Catalunya ha perdut un dels 
seus millors i més honestos 
fotògrafs. El seu llibre dels 
Reis d’Igualada és una me-
ravella plena de sentiment. 
El de Vilanova del Camí és 
la demostració que en San-
ti sabia captar la bellesa de 
qualsevol espai, sense arti-
ficis, sense maquillatges. I 
quan tenia ocasió d’enlairar-
se ens oferia uns paisatges 
aeris plens de bellesa i pre-
cisió.
I que dir dels seus vellets, 
dels animalons abandonats, 
de les persones més dè-

bils.... ningú com en Santi 
sabia retratar la realitat amb 
tanta tendresa i humanitat. 
La seva exposició de la Igua-
lada física i la Igualada huma-
na, penso que és irrepetible 
per barroca, extensa i encer-
tada. Recordo especialment 
la seva darrera exposició a 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada, composada d’una sola 
fotografia, amb la naturalitat 
que tractava el tema de la 
mort. Una mort que darrera-
ment ens colpeja amb molta 
duresa.
Encara el veig assegut en 
una taula del Klein -els caps 
de setmana era el seu des-
patx- amb tots els diaris del 
diumenge i el seu etern “ca-
rajillu” de conyac damunt la 
taula. M’agradava molt pas-
sar-hi una estona de bona 
conversa, salpebrada d’ide-
es, projectes i desenganys. 
Les darreres converses amb 
en Santi les vàrem compartir 
amb un altre professional de 
la fotografia també recent-
ment desaparegut, en Lluís 
Bosch, propietari de l’altre 
despatx d’en Santi, l’Art de la 
Llum. Si no hagués conegut 
la generositat de tots dos -en 
Santi i en Lluís- mai hauria 
comprès com es podien en-
tendre tan bé dues persones 
de caràcter tan diferent.
En Santi Carbonell em va 
regalar la seva darrera en-
trevista on parlava amb es-
fereïdora naturalitat del càn-
cer que patia. Posteriorment 
només l’hem pogut seguir a 
través de les seves reflexi-
ons al facebook on, també 
en això, va demostrar la seva 
gran capacitat comunicativa i 
el seu amor envers els altres.
Costa escriure amb llàgrimes 
als ulls. Costa suportar un 
buit tan gran. Costa pensar 
que mai més veurem, amb 
els nostres ulls terrenals, el 
seu entranyable somriure 
burleta, però cal fer-ho per-
què en Santi es mereix l’es-
forç.
A reveure company. El forat 
que ens has deixat es d’unes 
dimensions que és impossi-
ble d’omplir. 

Jaume Singla   

El gran buit que ens deixa
en Santi Carbonell

Lluís Verdés Solé

Tots els que formem l’Escola Anoia i la Fundació Escola Mowgli 
lamentem la pèrdua del senyor

que fou membre de la Fundació Escola Mowgli
 i membre de l’AMPA de l’Escola Anoia.

Igualada,  febrer de 2014

Sera�n Fernandez Cruz

Parlem de tu, però no pas amb pena, senzillament parlem de tu, de com ens vas deixar, del 
sofriment lentíssim que va anar marfonent-se, de les teves coses, parlem i també dels teus 
gustos, del que estimaves i el que no estimaves, del que feies i deies i senties; de tu parlem, 
però no pas amb pena.
I poc a poc esdevindràs tan nostre que no caldrà ni que parlem de tu per poder recordar-te; a 
poc a poc seràs un gest, un mot, un gust, una mirada que �ueix sense dir-lo ni pensar-lo.
De la teva esposa, dels teus �lls i  parelles i nétes.

Morí als 68 anys, el passat 9 de febrer de 2014

Igualada,  febrer de 2014

grat tot, res no ha tornat a ser 
com abans.
Em sap greu no haver alimen-
tat amb ell una relació que tant 
la distància geogràfica com el 
pas del temps van anar diluint 
de mica en mica i de manera 
imperceptible. Som així, els 
humans...
Ara que sé que no hi és m’he 
aturat i he mirat enrere. I veig 
que si no tinc la motxilla buida, 
és en part gràcies a ell.
Descansa en pau, Lluís Ver-
dés.
Una abraçada

Josep Alert-Puig



Josefina Castells i Bartrolí era 
Missionera Franciscana de 
Maria (MFM), un títol humil 
com són les persones que, se-
guint l’exemple de Sant Fran-
cesc d’Assis, es dediquen als 
altres.
Va néixer el 20 de març de 
1931 a la ciutat d’Igualada, en 
una casa situada en el que es 
coneix pels horts del Matoses.
La família era molt religiosa, 
essent la gran de tres ger-
mans, Ton i Manel. El seu pare 
també era el gran de set ger-
mans, dels quals tres van ser 
religioses i un capellà.

Una vida dedicada a treballar 
per als altres
De molt jove va fer el noviciat 
a l’Institut de les Franciscanes 
de Maria a la ciutat de Gotta-
ferrata, a la província de Roma 
i va fer-hi els primers vots el 
15 de desembre de 1957. Els 
vots perpetus els farà anys 
més tard, el 15 de desembre 
de 1962 a la ciutat de Campo 
Limpo, a l’estat de São Paulo.
A Brasil, el seu país d’adop-
ció, hi va ser destinada l’any 
1960, a l’urbs de São Paulo, 
concretament a una creche o 
llar d’infància on acullen nens 
abandonats d’una edat entre 6 
i 12 anys.
L’any 1968 va anar destinada 
per primera vegada a Planal-
tina, a l’estat de Goiás, a 45 
quilòmetres de la capital, Bra-
sília. En aquells anys, aquesta 
població tenia uns 4.000 ha-
bitants. Quan vint-i-sis anys 
més tard hi va tornar, s’havia 
convertit en una gran ciutat 
de 200.000 habitants. Quan hi 
arribà per primera vegada, hi 
havia una guarderia i un taller 
artesà de tapissos, i l’any 1994 
s’hi va crear una escola de pri-
mer grau amb 300 alumnes. 
S’hi va dedicar sense deixar 
mai la seva gran vocació de 
fer pastoral i catequesi en les 
parròquies, amb la finalitat de 
complir l’objectiu de la missió.
Una frase del Dr. José Alberto 
de Sousa Freitas (Tio Gastão), 
superintendent de l’Hospital 
Centrinho de Bauru, de l’estat 
de São Paulo, defineix molt 
be l’esperit dels seguidors de 
Sant Francesc: “Rehabilitar 
és socialment tan urgent com 
alfabetitzar i ensenyar, perquè 
és una forma de llibertar la per-
sona i donar-li elements que li 
permetin concórrer a la igualtat 
d’oportunitats, ja que a ningú 
s’ha d’excloure”.
La germana Josefina va tenir 
una nova destinació a Tauba-
té, a l’estat de São Paulo, una 
ciutat de 300.000 habitants, 
situada estratègicament entre 
les dues grans ciutats de São 
Palo i Rio de Janeiro. Durant 

tres anys es va dedicar a con-
dicionar una casa a la rua IV 
de Março 289, molt ben pre-
parada per a les monges més 
grans i amb dificultats físiques. 
L’any 1979 va anar destinada 
a Campo Limpo on hi va fer 
una estada de nou anys on va 
ajudar a fer, junt amb diferents 
famílies, una petita cooperativa 
on hi conreaven la terra i s’hi 
fabricaven totxos.
De nou a Planaltina, l’any 1994 
va rebre una de les moltes visi-
tes que els seus familiars li fe-
ien, en aquesta ocasió la seva 
cunyada Anna M. Diaz que 
aquesta vegada viatjà amb la 
seva cosina Maria Torrent. El 
viatge les portà fins a Manaus, 
seguint les cases-convent que 
les religioses tenen a Brasil. 
En les visites que la Josefina 
feia a Catalunya, aprofitava per 
estar entre els seus el màxim 
de temps possible, però aviat 
notava la saudade o nostàlgia 
i a més a més, els deures amb 
la comunitat l’obligaven a tor-
nar.
L’any 2001, Josep M. Ustrell i 
Marcel·la Mussons, van aterrar 
a l’aeroport de Guarulhos, pro-
vinents de la ciutat boliviana de 
La Paz. Visitaren la germana 
Josefina en l’espai de les set 
hores d’escala i van anar tots 
junts al Memorial d’Amèrica 
Llatina, en el districte de Barra 
Funda. Aquell mateix any, per 
mala fortuna, la germana Jose-
fina va caure en un carrer de 
São Paulo, amb conseqüènci-
es de fractura a nivell del ge-
noll de la cama dreta. Des de 
llavors sempre va haver de 
caminar amb crosses però, en-
cara que més limitada, no va 
parar mai de treballar.
El 2004 va rebre la visita de 
Josep M. Ustrell i la seva filla 

Geni, que estaven de viatge a 
Bauru. En Josep M. va fer una 
estada a l’Hospital de Reabi-
litação de Anomalias Cranio-
faciais, de la Universidade de 
São Paulo i la Geni va treballar 
a la creche de São Paulo. De 
les diferents converses que 
varen mantenir, la Josefina es 
queixava del poc que sabien 
de les missions els caps re-
ligiosos de Roma. Abans de 
morir va tenir el goig de saber 
que, com diu el Pare Dalmau 
de Montserrat, una alenada 
d’aire fresc travessa l’Església 
i el món des del 13 de març de 
2013, amb la proclamació del 
papa Francesc.
Fins l’any 2007 va ser ecòno-
ma de la província i tenia el 
despatx a la casa provincial de 
São Paulo, al carrer Isaias Sa-
lomão, del barri de Fernandó-
polis, fent tasques administra-
tives i organitzant les diferents 
cases-convent, segons les lleis 
econòmiques del Brasil. En 
aquell any va rebre la visita de 
la seva cunyada Anna Maria 
amb els seus fills Jordi i Roger 
Castells amb Sonia Sinyol, es-
posa del Jordi, i els tres néts.
Aquest va ser l’any del cin-
quantenari de vida religiosa i 
per aquest motiu va demanar 
passar un any sabàtic a la Pe-
nínsula, essent destinada a la 
ciutat de Burgos, junt amb al-
tres germanes, a fer reflexió 
i formació continuada. Hi va 
estar des del mes de juliol de 
2008, essent aquests últim vi-
atge a la península. Abans de 
marxar pujà a Montserrat el 
27 d’agost de 2008, a visitar la 
tomba del Pare Romuald Diaz 
i Carbonell, que havia mort el 
dia 12 de març.
El mes de setembre de 2009, a 
Taubaté, li van operar la cama 

per posar-li una pròtesi de 
genoll i aquí començà el seu 
calvari ja que la intervenció no 
havia anat prou bé, patint una 
infecció que li comportà final-
ment l’amputació de la cama. 
Va costar molt que es recupe-
rés, això que ella era molt va-
lenta i voluntariosa, i tenia ga-
nes, sobretot, de no dependre 
de ningú. 
Per la Pasqua del 2013 va 
rebre la visita de la família 
Ustrell-Mussons essent acom-
panyats pel fidel i servicial Lu-
ziano, el taxista que sempre 
acompanyà Josefina Castells 

Record de la germana Josefina Castells

en els seus viatges.
Últimament, amb un grup de 
gen gran, feia pastoral i estava 
molt feliç puig, encara que en 
cadira de rodes, es sentia útil. 
El seu final va ser molt ràpid. El 
28 de juliol parlava amb la fa-
mília per última vegada perquè 
a la primera setmana d’agost 
va patir un infart, ingressant a 
l’hospital per posar-li un catè-
ter, però es va complicar amb 
altres infarts i el seu cor no va 
resistir més, deixant aquest 
món el dia 11 d’agost de 2013.

Josep M. Ustrell

Pregària de Sant Francesc d’Assis

Oh Senyor,
feu de mi un instrument de la vostra pau!

 
On hi ha odi, que jo hi porti amor.

On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó.
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió.

On hi ha dubte, que jo hi porti l’esperança.
On hi ha error, que jo hi porti la veritat.

On hi ha desesperació, que jo hi porti l’esperança.
On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum.

 
Oh Mestre,

feu que jo no cerqui tant:
ser consolat, com consolar;

ser comprès, com comprendre;
ser estimat, com estimar.

 
Perquè és donant que es rep;
perdonant que s’és perdonat;

morint que es ressuscita a la vida eterna.
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D’esquerra a dreta: Anna M. Diaz, Maria Torrent i Josefina Castells

Arribada a Montserrat

Compartint el dinar a Taubaté.
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ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual

Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 
ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59
Telf. 93 804 37 48

IGUALADA
www.laservarices.com

www.angiovascular.com

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc...
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74 

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
            93 290 68 67 (permanent)

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

Av. Mestre Muntaner, 72. Baixos
Tel. 93 803 06 10 - 93 803 36 16 

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95
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Consells 
de Marta Caralt
RSF- Hipopressius dinàmics
Entrenadora Personal
icona73@gmail.com

Marta Caralt Carrera
Entrenadora personal

INSTRUCTORA TITULADA
MÈTODE HIPOPRESSIU

Rambla Sant Ferran 62, 3r. 1a
08700 Igualada

Tel. 607 215 316
icona73@gmail.com

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

E L  P O S T- PA RT

El post-part, la recuperació 
post-part sembla que ha de 
ser una cosa natural i senzi-
lla; però en molts casos no 
és així… dependrà de molts 
factors.. 
El número d’embarassos, el 
volum de la faixa abdominal, 
la qualitat del teixit conjun-
tiu, el to postural abans de 
l’embaràs… 
Tot i així, el més important és 
el tipus de recuperació…. El 
que és molt clar és que no 
es pot recuperar una faixa 
abdominal després d’un part 
amb exercicis abdominals 
tradicionals… El recte ab-
dominal normalment queda 
separat i amb aquest tipus 
d’exercici enlloc de recupe-
rar el seu estat el que fa es 
deteriorar-lo …
El què cal és fer exercicis 
que ajudin a recuperar l’estat 
de la faixa abdominal... que 
no siguin agressius.. 
Els exercicis hipopressius 
ens permeten treballar tant 
a nivell de la faixa abdominal 
com del sòl pelvià recupe-
rant-los i tornant a activar el 
to postural en repòs...
A part, no tant sols són reco-
manats per al post part.. sinó 
també per a la preparació a 
l’embaràs... 
Després del part el control 
de les llevadores és molt im-
portant elles valoraran l’estat 
del sòl pelvià  i de la faixa 
abdominal i ens aconsella-
ran que hem de fer per tal de 
millorar i recuperar aquestes 
zones... 



DRA. NÚRIA MÚNERA i PASCUAL

PER PUBLICITAT

Tel. 93 804 24 51
publianoiaddiseny@gmail.com

Garoines, garotes o 
eriçons de mar
La garoina és un equinoderm 
amb forma esfèrica i punxes, 
propi de l’Alt i Baix Empordà, 
que forma part del nostre pa-
trimoni gastronòmic.La part 
comestible comprèn cinc gò-
nades situades a l’interior, a 
les quals s’accedeix tallant la 
garoina per la part plana de la 
seva base. Es tracta d’un pro-
ducte típic de la costa rocosa 
caracteritzat per la seva textura 
tova i pel seu intens sabor marí. 
L’escriptor català Josep Pla ja 
en parlava i Salvador Dalí n’era 
un apassionat, en consumia en 
grans quantitats i normalment 
les acompanyava de cava ro-
sat.  Va ser al 1992, quan va 
néixer la ruta de la Garoinada 
per tal de donar a conèixer 
aquest fruit marí que esdevé 
un plaer pel paladar. Una ruta 
que tan sols es realitza durant 
els mesos compresos entre el 
gener i l’abril, període en què 
les gònades assoleixen la seva 
plenitud i bon estat.  No obstant, 
ens trobem davant d’un recurs 
escàs sotmès a una normativa 
de regulació, amb una mida mí-
nima i un període de veda de 
recol·lecció. Antigament, era 
tradició entre pescadors reunir-
se per menjar garoines, acom-
panyades amb pa, botifarra 
negra i vi. Tot fomentant els vin-
cles socials.  Pel que fa als atri-
buts nutricionals, el seu valor 
energètic és relativament baix, 
contenen proteïnes d’alt valor 
biològic, vitamines A i B12. Així 
com minerals, d’entre els quals 
cal destacar el ferro, necessari 
per la formació de glòbuls ver-
mells i el fòsfor, que intervé en 
la funció cerebral. Sense obli-
dar-nos del zenc, implicat en 
la síntesi d’hormones sexuals 
i en l’augment del nombre i la 
mobilitat dels espermatozoi-
des. Tanmateix, diuen que les 
garoines posseeixen propie-
tats afrodisíaques. Finalment, 
destacar que la garoina és un 
producte que s’ha de consumir 
a les poques hores d’haver-la 
capturat, al no estar sotmès a 
un posterior procés de cocció.



Av. Mestre Montaner, 60 (Carretera N-II) 
Apartat de correus 543

Tel. 93 803 27 50 - 93 803 20 74
Fax 93 803 39 12

 E-mail:netexol@interbook.net
08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

El gourmet
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C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

D E  L ’ A N O I A

Nou horari d’hivern del restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre 
(excepte diumenges)
-Obert dissabtes i diumenges al migdia
-Per grups o empreses als migdies, amb reserva prèvia.

Crta. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, km 0.9     08719 JORBA Barcelona
Telèon 93 801 91 79            Fax 93 803 69 05          hotel@moliblanchotel.cat

La recepta de Mezze maniche amb speck, ruca i tomàquet cherry
Preparació:
Poseu l’olla amb aigua per la pasta al foc. Millor que la pasta tingui poca sal.
Poseu un bon raig d’oli a esclafar a foc suau, en una paella per saltar-hi la 
pasta i el sofregit. Afegiu-hi l’all partit per la meitat i el bitxo. Quan l’all sigui 
daurat, retireu-lo a ell i al bitxo i afegiu-hi el pernil tallat a dauets o a tires 
curtes. Enrossiu-los, però sense que es fregeixin completament. Afegiu-hi els 
tomàquets partits per la meitat i deixeu-los sofregir.

Quan el sofregit sigui gairebé al punt, afegiu-hi el vi i deixeu que redueixi. 
Coleu la pasta, reservant-ne mig cullerot d’aigua de la cocció i afegiu-los a la 
paella on heu fet el sofregit de pernil. Salteu la pasta amb el contingut de la 
paella un parell de minuts. Dipositeu les fulles de ruca que prèviament haureu 
rentat i tallat per la meitat damunt de la pasta. Ratlleu el parmesà a encenalls i 
deixeu-ne caure un parell de cullerades damunt la ruca.

Ingredients

- 200 g de Mezze maniche o pasta curta
- 200 g de tomàquets cherry ben madurs
- 50 g de pernil speck o pernil salat.
- 1 gra d’all
- Mig bitxo sec petit (opcional)
- 1 terç de got de vi blanc sec
- 50 g de parmesà
- 30 g de ruca.
- Oli d’oliva
- Sal

�A�v�.� �d�e� �C�a�t�a�l�u�n�y�a�,� �1� �-� �0�8�7�8�7
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�T�e�l�.� �9�3� �8�0�8� �6�0� �0�0� �-� � � � �-� �-� �F�a�x� �9�3� �8�0�8� �6�6� �3�9
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 MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA 
 obert tots els dies

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Casaments · Reunions de treball · Convencions 
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

RestaurantRestaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

JA TENIM 
CALÇOTS!

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Xavier Prat va néixer a Bar-
celona, de pares anoiencs i 
la major part de la seva vida 
ha viscut en diverses poblaci-
ons del Bages on hi ha tingut 
empreses relacionades amb 
les obres públiques. La crisi 
de la construcció va fer que 
es reinventés i es reubiqués. 
Actualment viu a Igualada on 
hi té una empresa -XP Tours- 
amb la seva esposa que és de 
Vilanova del Camí, població on 
hi té una perruqueria i un forn 
cafeteria. A Súria hi té una fer-
reteria.... de moment. I és que 
en Xavier Prat no deixa mai 
de reinventar-se i crear, si pot, 
noves empreses.
És difícil canviar de profes-
sió en un moment de crisi?
És complicat, però estàs obli-
gat a reinventar-te o quedar-te 
fora del mercat. Si tens ganes 
de fer-ho ho pots fer.
Passar del món de l’asfalt i 
les pedreres a muntar una 
perruqueria sembla encara 
més complicat.
El secret està en trobar a les 
persones adients per a cada 
nou projecte. Quan vaig parlar 
amb la Genny vaig veure 
que era una noia jove, amb 
empenta, molts coneixements 
de perruqueria i que l’únic que 
li feia falta eren diners per a 

tirar endavant el seu projecte. 
Sense aquesta noia jo no 
hauria muntat la perruqueria.
És el mateix cas de la ferre-
teria de Súria?
Efectivament. El mateix noi 
que tenia d’encarregat a l’em-
presa d’asfalts de Súria és el 
que avui porta la ferreteria.
L’últim establiment que ha 
muntat es diu “Un 9 Forn” 
i està a Vilanova del Camí. 
Com li va?
Fa poc que l’hem obert i va 
força bé. Vaig trobar un gran 
local i està al costat de la per-
ruqueria.
Els negocis que vostè ha 
muntat fins ara funcionen. 
Quin és el seu secret?
Trobar la persona adequada 
per fer-lo funcionar. Després 
donar el millor servei, al millor 
preu possible i amb tota la 
qualitat que es mereix el client. 
Si fas les coses ben fetes amb 
la gent adequada, el normal 
és que puguis anar endavant. 
Això sí, que no hagis de dema-
nar diners als bancs.
Parlem del seu bus.  Per què 
de 28 places i no de 50?
Perquè és la franja on hi ha 
menys oferta i perquè em 
permet donar el millor servei 
possible. Buscava donar 
servei a la comarca.
Un bus de luxe amb begu-

des i connexió a internet, 
es dirigeix als comiats de 
solter?
N’he fet, però no és l’objec-
tiu bàsic. Pensi que no hi ha 
begudes alcohòliques. Faig 
transport d’equips d’hoquei, 
de futbol, de bàsquet, grups de 
viatgers que van de creuer...
S’adapta molt a les necessi-
tats dels clients?
És bàsic. Si no t’adaptes al que 
els clients necessiten, no ets 
útil i per tant acabes tancant.
Ha adaptat un remolc al bus. 
Es tracta d’anar a esquiar?
Per anar a esquiar o per portar 
maletes als creueristes. 
No té por que li copiïn la idea 
del bus de luxe?
No. El sol surt per a tothom. Si 

Amb el tancament del Kursal 
d’Igualada, la comarca s’ha 
quedat sense cinema d’estrena. 
Des del seu adéu fa ja algu-
nes setmanes, la rumorologia 
ha produït comentaris de tota 
mena, tots ells de dubtosa qua-
litat. Mica en mica, però, van 
apareixent detalls que ens per-
meten descobrir com s’intenta 
no perdre un servei que durant 
dècades s’havia fet un espai a 
Igualada i comarca. Les instaŀla-
cions són en venda, disponibles 
per a algun inversor disposat a 
fer un nou cinema digital per a 
la ciutat.
Recentment, hem vist al portal 
d’internet Reempresa.org, que 
“es cedeix  a Igualada cinema 
amb més de 50 anys (...) amb tres 
sales amb capacitat per a 1.202 
espectadors/es i amb una super-
fície total d’uns 2.164 metres 
quadrats”. El preu del Kursal és, 
atenció, d’1,6 milions d’euros, 
tot i que “es pot formalitzar un 
lloguer mensual per l’explotació 
del local i de les seves instaŀ-
lacions per l’import de 10.000 
euros”.  A nivell orientatiu, s’ex-
plica que la seva facturació l’any 
2013 va ser de 458.558 euros. 
El més curiós de l’anunci és que, 
al lloc on posa “gestionat per:”, 
hi figura... l’Ajuntament d’Igua-
lada!
 

el sector es dinamitza, és bo 
per a tots.
De tot el que ha muntat el 
que més li agrada és el bus?
Tinc molta experiència en con-
ducció professional i portar el 
bus és molt còmode que no 
em costa cap esforç extra. 
Tot i això vaig haver de fer un 
seguit de cursets de capacita-
ció. De fet tot i que en els altres 
negocis només sóc soci, en 
cada nova idea he fet cursets 
i he buscat informació tècnica.
El veurem participant en 
altres negocis?
En tres negocis sóc soci i en 
el bus sóc propietari i treballa-
dor que és el que m’agrada fer 
realment.
Estem fent l’entrevista a 
“Un 9 Forn”. El local és molt 
lluminós i agradable.
És una de les coses que ens 
va agradar. Té una vista molt 
agradable i hem dissenyat un 
espai tranquil. Tenim forn de 
pa, cafeteria, fem entrepans, 
oferim els partits de futbol...
Parlem de burocràcia. És 
difícil obtenir els permisos?
Hi ha molta normativa feixuga 
en tot i quan es tracta de variar 
el negoci cal fer moltes adap-
tacions tant en instaŀlacions 
com en equips. He de dir però 
que l’ajuntament de Vilanova 
ha estat clar, ràpid i barat. 

4 paraules amb... Xavier Prat


